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“Quando não discutimos, não pesquisamos e
tudo vai bem é porque paramos no tempo, ou
então alguma coisa está errada.” Einstein

Dedico este texto aos queridos mestres carpinteiros navais artesanais, aos meus familiares e
amantes da arte naval.

2

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus a graça de, apesar de todos os empecilhos, ter conseguido finalizar mais
uma etapa de minha vida.
Aos anjos terrenos, Tia Lourdes, Arnaud e André, Denise, Eliana Prates e ao meu orientador
e incentivador André Magalhães, que me auxiliaram na luta contra o meu maior inimigo, o
medo.
Aos meus pais, Crisélia e Antonio, que me apoiaram, oraram e deram colo todas as muitas
vezes que necessitei.
À minha irmã e amiga, Crislaine Santos, pelo apoio e carinho. E a meu sobrinho, Enry Pietro,
pelos beijos, cuidados e risadas.
Aos meus amigos de vida, conquistados e fortalecidos neste período de estudos intensos,
Romeu, Daniela, Jesse Nery, Expedito e Sândala. Aos pesquisadores dos grupos TECINTED
e TECH-MAT e aos professores e técnicos do GESTEC.
À minha querida amiga de sempre Cátia Nery, que me ajudou e incentivou a continuar no
Programa, vencendo as dificuldades.
Aos meus queridos ex-alunos e colaboradores de pesquisa, Jane e Washinton Luiz. Ao meu
amigo e desenvolvedor do portal Marcos Azevedo.
Ao meu irmão e colaborador de Pesquisa, Eudaldo Sizinio. E a meu amor, amigo,
companheiro, parceiro de todas as horas, Rafael Queiroz.
Meus agradecimentos mais que especiais para os mestres construtores navais, “Zé Crente”,
Edir, “Jorge Ganso”, Valtinho, Zuza, Valmiro, Tenório e Francisco, que tornaram esta
pesquisa possível.

3

Você não sabe
O quanto eu caminhei
Pra chegar até aqui
Percorri milhas e milhas
Antes de dormir
Eu nem cochilei
Os mais belos montes
Escalei
Nas noites escuras
De frio chorei (...).
A vida ensina
E o tempo traz o tom
Pra nascer uma canção
Com a fé do dia a dia
Encontro a solução
Encontro a solução. (...)

Trecho da música “A estrada”
(Cidade Negra)
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo criar um espaço de registro digital para organizar as
memórias dos mestres artesãos sobre sua inserção e desenvolvimento da atividade naval
artesanal no município de Valença-Ba. A iniciativa nasceu da necessidade de se registrar as
memórias dos mestres artesãos navais e suas técnicas e habilidades seculares a fim de que não
se percam no tempo. Assim, será possível difundir essa arte através da rede mundial de
computadores diante da eminente decadência e da pouca organização de registros. Desta
forma, a tecnologia da informação e comunicação (TIC) vem contribuir como principal
dispositivo potencializador de salvaguarda desses registros históricos e das memórias deste
grupo, o que possibilitará, em algum momento, a reflexão sobre a importância histórica desta
atividade no contexto no qual ela está inserida. Neste sentido, a pesquisa destaca as relações
entre a memória individual e coletiva, a construção naval artesanal, o registro enquanto lócus
da memória e a tecnologia da informação e comunicação. A metodologia para o
desenvolvimento deste trabalho consistiu na utilização da pesquisa aplicada, do tipo
participante, pois incide no trabalho participativo voltado para o resgate das memórias junto
aos sujeitos envolvidos. No que se refere à metodologia do sistema, foi utilizada a PDCA
(plan - do - check – act), em português, planejar, executar, verificar e agir, valendo-se das
ferramentas populares, CMS WordPress (Content Management System) ou Sistema de
Gerenciamento de Conteúdo, integrando a linguagem de programação PHP, que fará a
conexão do banco de dados MySQL com linguagem de marcação HTML (HyperText Markup
Language,) e de estilização CSS (Cascading Style Sheets), utilizada para definir a
apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação. Diante do exposto, foi
necessário adentrar no lócus da pesquisa, os estaleiros, a fim de captar informações, dados e
fotografias para alimentar o portal, denominado pelos mestres Portal Estaleiros de Valença,
como espaço de organização e registro das memórias do processo de construção naval
artesanal do município. Sendo assim, o desenvolvimento do referido Portal, além ser uma
contribuição social direta para esta comunidade de artesãos, irá potencializar o resgate destas
memórias, da história da arte e dos sujeitos que a exercem, oferecendo maior visibilidade
através da divulgação neste importante meio de comunicação, que é a rede WEB e que já se
encontra disponível para acesso.
Palavras-chave: construção naval artesanal; tecnologia; memória e registro.
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ABSTRACT

The study has aimed to create a digital record space to organize the memories of master
craftsmen on their integration and development of small-scale naval activity in the city of
Valença - Ba. The initiative has arisen from the need to record the memories of naval master
craftsmen and their technical and secular skills aiming to not get lost in time. Therefore, you
can disseminate this art through the World Wide Web in face of imminent decline and poor
organization of records. Thus, the information technology and communication (ICT) will
contribute as a main enhancer device protector of these historical records and memories on
this group, which will enable, at some point, the reflection on the historical significance of
this activity in the context in which it is inserted. In this sense, the research has highlighted
the relationship between the individual and collective memory, artisanal shipbuilding, the
record while locus of memory and information and communication technology. The
methodology for the development of this work has been consisted on using of applied
research, as a participant type, because it has been affected on a participatory work, focused
on the rescue of memories connected from the subjects involved. With regard to the system's
methodology, we used the PDCA (plan - do - check - act), taking advantage of popular tools,
WordPress CMS (Content Management System) or System Content Management, integrating
the PHP programming language, which will make connection between the MySQL database
and HTML markup language (Hypertext markup Language) and CSS Styling (Cascading Style
Sheets), used to define the presentation of written documents in a markup language. Given the
above, it was necessary to enter the locus of research, the shipyards, in order to capture
information, data and photographs to power the portal, called by masters as a Portal of
Shipyards in Valença, as an organization of space and record the memories of the
shipbuilding craft process in the city. Thus, the development of such portal, besides being a
direct social contribution for that artisans community, will enhance the rescue of those
memories, history of art and subjects who perform, providing more visibility by spreading
that important means of communication, which is web networking and it has been now
available for access.
Keywords: artisanal shipbuilding; technology; memory and record.
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INTRODUÇÃO

“(...) E se mais mundo houvera, lá chegara (...)”.
Camões no canto VII dos Lusíadas

Este trabalho tem por finalidade criar um espaço de registro digital para organizar e
divulgar as memórias dos mestres artesãos sobre o processo de construção e desenvolvimento
da atividade naval artesanal do município de Valença-Ba. Para tanto, a partir de um viés
teórico e de cunho participante, esta pesquisa demandou uma vivência mais intensa em campo
para que fosse possível levantar as informações necessárias e acompanhar o contexto no qual
a atividade está inserida. Assim, foram feitas entrevistas com os mestres para registrar suas
memórias.
Na construção desta proposta, busquei apreender os relatos dos mestres construtores
navais artesanais de Valença-Ba a fim de iniciar um banco de dados para registro digital
desses relatos, bem como das imagens das principais ferramentas rudimentares desenvolvidas
pelos mestres para execução de suas obras. Busquei, ainda, discutir a importância dessa arte
para o desenvolvimento do município.
Vale salientar que a minha entrada neste lócus ocorreu em 2007, na graduação de
Pedagogia, na UNEB, no Campus XV de Valença. Realizei observações e coleta de dados e
informações deste período a 2010, quando a graduação foi concluída. Anos mais tarde, em
2013, minha pesquisa foi retomada no advento da aprovação no Mestrado Profissional de
Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação-GESTEC, na mesma instituição, Campus I.
Uma das minhas maiores inquietações desde este período sempre foi a falta de registro
mais acessível acerca da atividade desenvolvida nos estaleiros de Valença. Segundo o relato
dos mestres artesãos, algumas fotografias, documentações, vídeos, etc., foram perdidos pelo
desgaste do tempo, e outras, por uma enchente na década de 901, e também pela falta de
interesse em guardá-las, como bem sinaliza mestre Jorge Ganso: “pra gente não servia de
nada, ta tudo registrado aqui [fazendo menção à cabeça], mas bem que hoje serviria”.
Do ponto de vista metodológico e para aprofundamento teórico, recorri à coleta de
referencial bibliográfico relacionado aos temas: memória coletiva e individual; arquivo como
lócus de memória e tecnologia da informação e comunicação; a construção naval no Brasil e
1

Para os mestres houve uma enchente, mas não há na cidade nenhum registro desta. O que ocorreu foi uma cheia
no Rio Una, e, como muitos residiam no Bairro do Tento, na margem direita do rio, a água pode ter adentrado
em suas residências.
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na Bahia. Por se tratar de uma intervenção social, surgida após inquietações acerca da falta de
registro das memórias desta atividade e dos sujeitos que a realizam, todas as ações e
delineamento desta pesquisa foram discutidas em conjunto com os sujeitos, característica de
uma abordagem participante. Ao longo deste tempo, várias entrevistas foram realizadas, e, a
partir delas, questionários foram aplicados a fim de suprir lacunas de informação.
No que se refere às entrevistas, estive atenta ao que foi dito e não apenas ao que
esperava que mencionassem, ao que se configura como hipótese, tentando não incorrer no
risco de “interpretações superficiais” (MARTINS, 1986, p.85). Para tal, optei pelas entrevistas
semiestruturadas, por aproximarem-se de uma conversação, um bate-papo, com total
flexibilidade, mais apropriado para os sujeitos da pesquisa, que não se sentem à vontade em
falar sendo gravados ou responder uma série de perguntas prontas e inflexíveis.
Escutar estes relatos e observar suas reações, a partir dos questionamentos e
desenvolvimento da conversa, foi um procedimento empregado em todas as minhas
entrevistas. Destaquei alguns pontos que visaram à obtenção de mais informações por ordem
de importância para os narradores, no sentido de possibilitar o resgate de suas memórias de
inserção e desenvolvimento da arte de criar embarcações com técnicas rudimentares e raras,
além da ascensão e declínio da atividade no município.
Com vistas a entender o processo de desenvolvimento da construção naval artesanal
do município e a inserção desta atividade na vida dos mestres, busquei averiguar se os sujeitos
se relacionam com esta história de desenvolvimento local e com a aquisição de um saber que
não conseguem explicar/entender de onde veio, mas que “apenas está na sua mente” ou “veio
a partir da curiosidade e da imposição em observar o trabalho dos mais velhos” como frisam
em todo o tempo nas entrevistas.
Como existem poucos registros escritos a despeito da história da construção naval em
Valença, entendi as entrevistas e questionários como fonte de consulta à memória desta
atividade e dos seus mestres e que será disponibilizada, juntamente com esta produção, para
consulta de estudantes e pesquisadores no Memorial da Cidade de Valença, localizado na
Câmara Municipal.
Há um registro muito interessante, mas pouco conhecido no município, em um livro
intitulado “Os segredos da arte: um olhar etnolinguístico sobre os carpinteiros navais do
Baixo Sul da Bahia” fruto de uma importante pesquisa desenvolvida pela Professora Drª
Denise Gomes Dias, no ano de 1997, e eternizado pela editora da UEFS (Universidade
Estadual de Feira de Santana), em 2009. Além deste registro, existe um grupo de doutores e
doutorandos brasileiros que estudam nos Estados Unidos e que visitam constantemente o
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lócus para alimentação de uma pesquisa antropológica sobre o graminho, principal
instrumento da construção naval artesanal. Existe ainda um grupo de pesquisadores da
Universidade Federal da Bahia que, frente às agências de fomento, conseguiram verba para a
escrita de um livro que se chamará “Os Mestres Navais do Baixo Sul da Bahia: saberes e
fazeres de um ofício tradicional” e que, em breve, será organizado e publicado.
É gratificante a predisposição dos mestres em nos atender, sempre tão ocupados na
armação e orientação para construção de uma embarcação, que, este ano, volta a ser
impulsionada por encomendas de terceirizadas da PETROBRAS2, que, no advento da
instalação de uma base no município de Maragojipe, na Bahia, necessitou de embarcações
para o transporte de pessoal, material e alimento para as plataformas.
Desta forma, a fim de coletar as informações e as imagens que ainda resistem, bem
como armazenar, através de uma base de dados, o período da construção e a riqueza do
trabalho naval artesanal, utilizei como meio para o registro a tecnologia da informação e
comunicação, pois esta irá nos auxiliar neste processo de resgate, mediado pelo registro,
proporcionando-nos futuramente a difusão, na rede WEB, destas memórias, através da criação
de um portal. Este será um importante espaço para a inserção de relatos e depoimentos,
imagens, vídeos sobre a memória e história dos construtores navais artesanais de Valença-Ba.
Será um espaço também onde os mestres e seus aprendizes, familiares e colaboradores
poderão divulgar seus trabalhos visando impulsionar a revitalização de sua atividade. O nome
do portal foi escolhido pelos mestres e profissionais que atuam diretamente nos estaleiros,
através de um levantamento de nomes para caracterização da atividade e pesquisa onde criei
um questionário com os nomes mais citados a fim de que pudessem, em conjunto, escolher o
nome/domínio do site.
O desenvolvimento metodológico desta pesquisa é participante, e alguns recursos
importantes para coleta de dados foram utilizados, como a entrevista semiestruturada, que,
para os sujeitos da pesquisa, configura-se ideal, pois não se apresenta como um receituário
inflexível de perguntas, possibilitando a interação dos partícipes de maneira mais informal e
dinâmica. E, para o desenvolvimento do site/portal onde serão registradas, veiculadas e,
posteriormente, difundidas as informações desta proposta, e que se configura como produto
deste mestrado, utilizei o método PDCA (plan - do - check – act), em português, planejar,
executar, verificar e agir, valendo-me das ferramentas populares, CMS WordPress, (Content
Management System) ou Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, integrando-o à linguagem
2

Petrobrás-indústria de petróleo, gás, energia e biocombustíveis do Brasil.
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de programação PHP, que fará a conexão do banco de dados MySQL com linguagem de
marcação HTML (HyperText Markup Language,) e de estilização CSS (Cascading Style
Sheets), utilizada para definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de
marcação. Esse ponto de partida e escolha metodológica nos permitirá minimizar as incertezas
e, ao mesmo tempo, fugir das interpretações deterministas que podem empobrecer esta
pesquisa e o desenvolvimento deste portal.
Ao procurar abarcar as possibilidades de registros de uma memória, a respeito da
importância e interligação desta com outras dimensões da história e da arte, busco privilegiar,
principalmente, a dimensão do saber, baseado em um conhecimento tácito3 que foi passado de
geração em geração, através de herança familiar ou motivada pela curiosidade de jovens e
crianças que viam na construção naval uma possibilidade de sustento.
Foi interessante observar a realização dos mestres em rememorar suas ações e a
intensa produção de embarcações do período áureo da construção naval da região, que vai de
1975 a 1990. Tais relatos se articulam em torno de experiências pessoais ou coletivas quanto à
memória de um lugar, de uma arte, onde se estabelece e reforça o conhecimento do grupo,
numa relação de confiança e reciprocidade que pode ser explicada, parcialmente, a partir da
existência de uma realização pessoal de cada um deste grupo, mesmo que em um curto
período de sua existência.
Contudo, é importante lembrar, que a construção de um espaço de registro para essas
memórias, no recorte adotado, não se faz apenas, a partir do simples ouvir e transcrever dos
fatos narrados, o que poderia se configurar erro grave no processo de sua construção, pois, são
raras as vezes em que os mestres, em seus relatos, se prendem a uma organização cronológica
ou a um método definido. Na realidade, esses homens, quando descrevem as memórias que
carregam, sejam do que viveram ou adquiriram a partir do saber aprendido ao longo de uma
vida difícil, fazem-no de forma livre.
Partindo do entendimento de que a memória é indispensável às pesquisas que visam a
realizar um registro e resgate sócio-histórico, amparei-me em categorias e autores como Le
Goff (1994), Pollak (1989 e 1992), Frochtengarten (2005), Nora (1981), além de Bosi (1994)
e Halbwachs (1990), que ajudaram na compreensão da memória coletiva e individual. Sobre o
histórico da construção naval de Valença e seu retrato no Brasil, apoiei-me em Telles (2004),
Dias (2009) e Lins (2011).
3

Conhecimento tácito- é aquele que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, pela experiência. Geralmente é difícil
de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de uma pessoa. A
palavra "tácito" vem do latim tacitus que significa "que cala, silencioso", aplicando-se a algo que não pode ou
não precisa ser falado ou expresso por palavras. É subentendido ou implícito. (fonte: Polanyi, 1966)
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No que se refere à importância do registro e arquivamento como lócus da memória,
contribuiram Breitman (2005) e Sichmann (2003); e, no que concerne à tecnologia da
informação e comunicação, sustentei-me em Lima Junior (2005 e 2008), Castells (1999),
Levy (1999), Sales (2008) e Galeffi e Souza (2011). Esses autores e outros elementos de
campo somaram-se, ao longo do texto, no sentido de dar clareza ao tema.
Esses pontos são, portanto, o que originou este trabalho de pesquisa denominado
PORTAL ESTALEIROS DE VALENÇA: Organização das memórias da arte naval do
município de Valença-Ba. Neste sentido, diante da eminente decadência e da falta de
registros mais acessíveis da atividade naval artesanal do município de Valença-Bahia, senti a
necessidade de desenvolver um espaço de registro e organização das memórias do processo de
desenvolvimento da atividade naval do município. Sendo assim, surgiu a questão: de que
maneira poderei organizar, em forma de registro seguro e acessível, as memórias do processo
de construção naval artesanal do município de Valença-Ba, visando a proporcionar,
futuramente, a reflexão desta importante história dentro do contexto atual?
Assim, meu principal objetivo foi criar um espaço de registro digital para organizar as
memórias do processo e desenvolvimento da atividade naval artesanal do município de
Valença-Ba. E, para isto acontecer, foi necessário mapear os estaleiros em funcionamento na
cidade; mobilizar os mestres construtores navais artesanais e demais envolvidos a registrar
suas memórias de inserção na atividade, além de ser necessário, levantar informações e
registros da história da construção naval artesanal do município e catalogar as principais
ferramentas rudimentares utilizadas no desenvolvimento da atividade naval artesanal, uma
importante riqueza histórica. A partir dessas ações, e como possível resposta para a questão da
pesquisa, busquei desenvolver um Portal Web para registro das memórias e dados levantados.
Deste modo, o trabalho está organizado e distribuído em quatro capítulos. No
primeiro, intitulado “E ASSIM VOU DESENHANDO UM BARCO: contextualizando a
pesquisa”, evidencio os passos dados ao longo da pesquisa, minha inserção no lócus e, ao
mesmo tempo, apresento uma breve caracterização do município e dos sujeitos pesquisados.
No segundo capítulo, denominado “QUILHA, RODA DE PROA E CARRO DE
POPA... E ASSIM VAI MONTANDO A EMBARCAÇÃO: descrição dos procedimentos
metodológicos”, realizo a exposição das metodologias adotadas para o desenvolvimento da
pesquisa e sistema computacional/WEB.
No terceiro capítulo, chamado “CORTAR, ARMAR E NAVEGAR: memória, arte
e tecnologia se entrecruzam”, abordo as categorias teóricas e suas relações com a
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construção naval artesanal do município de Valença. Discuto, ainda, sobre a importância do
registro e resgate de suas memórias e como a tecnologia poderá contribuir para a perpetuação
deste registro e consequente difusão.
No quarto capítulo, identificado como “PORTAL ESTALEIROS DE VALENÇABA: mantendo viva a herança de um povo”, apresento o site desenvolvido em
coparticipação com os mestres construtores navais artesanais e com apoio de estudantes da
área de informática e computação. Viso a detalhar a interatividade, o conteúdo e a intervenção
partilhada na construção e execução do portal.
Nas considerações finais, exponho a importância do resgate de memória e do enfoque
histórico na construção de um trabalho científico para a academia e para os mestres
construtores navais artesanais de Valença-Ba, bem como a importante contribuição da TIC
para o processo de gestão deste conhecimento, além de sugestões para trabalhos futuros e
desdobramentos desta pesquisa.
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CAPÍTULO I

1 E ASSIM VOU DESENHANDO UM BARCO: contextualizando a
pesquisa
“É na mente que desenho o barco,
depois passo para a madeira, com a
ajuda do graminho, princípio de
tudo”. Mestre Chico

A tradição da indústria naval brasileira foi herdada dos portugueses e, desde o período
colonial, esta tradição foi instalada no Brasil, por sua posição estratégica em relação à rota das
Índias, madeira de qualidade em abundância, além da mão de obra escravizada dos indígenas.
Essas características foram responsáveis pela instalação de inúmeros estaleiros em torno da
costa brasileira. O estaleiro mais importante do período foi o fundado por Thomé de Souza,
que construiu dezenas de navios, incluindo as Naus, grandes navios de guerra do período.
Essa prática foi a principal fonte de receita durante muitos anos em algumas cidades
brasileiras, gerando riqueza e status, pois os barcos construídos eram responsáveis pelos
desbravamentos, transportes, pesca e passeio.
A cidade de Valença, localizada no Baixo Sul da Bahia, foi estratégica para a
construção e conserto das embarcações portuguesas durante o período da colonização por sua
posição geográfica, cercada por ilhas e cortada pelo Rio Una, que desemboca no mar, além da
fartura em madeiras apropriadas para a construção naval.
A história e a cultura da referida cidade está intrinsecamente ligada à construção naval.
Valença era habitada por índios Tupis e Aimorés, que lutaram bravamente contra a ocupação
dos europeus, mas sem sucesso. Após vários embates, os índios escravizados trabalharam
com os mestres artesãos portugueses na construção e conserto das embarcações. Nessa
relação, mesmo que escrava, os mestres portugueses ensinaram o ofício aos indígenas, sendo
estabelecida a primeira relação de ensino-aprendizagem da arte, construída através das
vivências e sendo um dos indícios da origem deste saber no município.
É notória a riqueza do trabalho artesanal desenvolvido pelos mestres artesãos navais
deste município, mas, ao longo dos anos, a falta de registro de suas memórias, a escassez da
madeira, que é a matéria-prima para as embarcações artesanais, a desestruturação dos
estaleiros e a falta de união entre os construtores acabaram por contribuir para um processo de
decadência e possível extinção desta atividade.
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Desta forma, como intervenção social, pensei em divulgar este trabalho em meio
digital. Trabalho este que já foi principal fonte de renda para a cidade e que proporcionou um
avanço econômico com a instalação de uma importante fábrica (sendo esta a primeira do
Brasil com uma tecelagem movida a energia hidráulica) e fortalecimento da indústria naval,
com a construção de embarcações para escoamento de produtos agrícolas, madeira e tecidos.
Valença se destacou também pela passagem da família real pela capital da Bahia, em 1801, a
qual proveu a capital enviando embarcações carregadas de mantimentos, produtos agrícolas,
madeira e também de navios a serem enviados a Portugal.
Todo desenvolvimento econômico da região deu-se em torno da construção naval, e
Valença foi considerada por muitos anos a capital baiana da construção naval artesanal
(alguns amantes ainda arriscam dizer a capital nacional da construção naval artesanal). O
período de ouro dessa profissão foi de 1975 a 1990, quando vários barcos foram financiados
pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira- CEPLAC4 para pesca e transporte.
Nessa época, ainda não existia uma política de proteção ambiental para controle da extração
da madeira, principal matéria-prima desta arte.
O processo de construção do conhecimento dos mestres artesãos desenvolveu-se
unicamente estimulado pela curiosidade. A arte da construção naval artesanal foi passada dos
mestres para os aprendizes, um processo de aprendizagem possível, como pontua Freire
(1996, p. 24-25).
É que o processo de aprender, em que historicamente descobrimos que era possível
ensinar como tarefa não apenas embutida no aprender, é um processo que pode
deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais
criador. O que quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se exerça a
capacidade de aprender tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando
de “curiosidade epistemológica”, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal
do objeto.

Através da curiosidade é que os aprendizes aguçavam a capacidade de arriscar-se e
aventurar-se, incentivando muitos outros a se tornaram mestres, como afirma Freire (1996,
p.24) “... aprender precedeu o ensinar...”. Esta relação educativa de aprendizagem, mesmo
não sendo foco principal desta pesquisa, tem que ser privilegiada neste texto.
A arte e criatividade dos mestres artesãos motivaram inúmeros pescadores e
agricultores a se tornarem exímios carpinteiros impulsionados pela curiosidade e pelo bom
4

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, atua em seis estados do Brasil: Bahia, Espírito Santo, Pará, Amazonas, Rondônia e Mato
Grosso. Tem como missão promover a competitividade e sustentabilidade dos segmentos agropecuários,
agroflorestal e agroindustrial para o desenvolvimento das regiões produtoras de cacau, tendo o cliente como
parceiro.
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retorno econômico que a atividade proporcionava. Assim, após aprenderem-na, eram
estimulados a abrir seu próprio estaleiro. Muitos desses estaleiros (observar na Fig.1) foram
instalados às margens do Rio Una, em terrenos invadidos da Marinha ou registrados dentro
dos manguezais. Alguns ainda resistem e funcionam em terrenos próprios, alugados ou
emprestados, mesmo em situações precárias, até hoje, e outros venderam seus terrenos através
do Usucapião5.
Figura 1. Estaleiro do Mestre Edir

Fonte: Arquivo pessoal do autor

Sendo assim, preservar esta memória tão importante para nossa história é
imprescindível, uma vez que esta ação irá possibilitar às futuras gerações a compreensão e
valorização de registros de um tempo histórico dos sujeitos que dominam um raro saber que
não deve ser engolido pelo tempo.
Diante da falta de registro6 da memória material e imaterial desta arte e dos poucos
incentivos de esferas públicas e privadas para manter a atividade, senti a necessidade de
desenvolver esta pesquisa a fim de que esta possa contribuir positivamente para a sociedade,
registrando e difundindo o belo trabalho desenvolvido pelos mestres artesãos navais do
município de Valença-Ba. Na Fig. 2, podemos observar o registro de uma das réplicas de
caravelas construídas nos estaleiros da cidade entre os anos 80 e 90.
5

Usucapião- Direito que um cidadão adquire em relação à posse de um bem móvel ou imóvel em decorrência do
uso deste por um determinado tempo. Usucapião é um termo originário do latim e significa adquirir pelo uso.
6
Há algumas pesquisas e registros, mas voltadas para a parte história e etnolinguistica, esta se refere às
memórias.
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Figura 2. Réplica da Caravela Nina construída nos estaleiros de Valença, já navegando em mares
estrangeiros.

Fonte: Arquivo pessoal do Mestre Valmiro

Existem muitos indícios do processo de definhamento desta atividade, o principal
deles é a falta de apoio político, pois não existem estaleiros, de fato, e sim estruturas
arranjadas para seu funcionamento, algumas em terrenos emprestados. A proposta do
município, desde 1998, era a de construir um pólo de construção naval em um dos bairros à
margem do Rio Una, porém, muito dinheiro foi gasto, mas nenhum deslocamento foi feito, e,
de lá para cá, não houve interesse político nem por parte dos sujeitos em retomar o projeto. Na
realidade, no relato dos mestres, podemos notar duas tentativas de organização dos estaleiros
por parte do município, uma na década de 80, no terreno onde hoje funciona o Instituto
Federal da Bahia-IFBA, antigo Centro federal de Educação Tecnológica-CEFET; o outro, já
no fim da década de 90, na margem esquerda do rio, mais conhecida como Marina da Cidade,
neste último, houve uma instalação de um estaleiro, registrado e estruturado, de um
estrangeiro aportado em terras valencianas que constrói embarcações com fibra de vidro (de
madeira, só mediante encomenda, mas é raro e, ainda assim, usa a mão de obra dos mestres
locais).
A atividade ainda é rentável, porém, a dificuldade para a compra da madeira, os
poucos registros e também a desorganização administrativa e financeira dos estaleiros é que
acaba contribuindo para que os construtores se aposentem mais cedo. Muitos fazem parceria
com madeireiras para continuar funcionando, outros, o cliente é que se incube de comprar a
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madeira, o que implica em uma queda de preço da embarcação, não sendo tão vantajoso para
os mestres e, consequentemente, não se tornando interessante para os jovens que poderiam
aprender a arte e dar continuidade a ela.
Sendo assim, o objetivo deste capítulo é o de contextualizar a pesquisa a fim de situar
o leitor a respeito de seus objetivos, sujeitos, ações, métodos e lócus.

1.1 Apresentando o espaço: o lócus e os sujeitos da pesquisa

A referida pesquisa foi realizada nos estaleiros de Valença, em suas precárias
instalações. Porém, inicialmente, senti a necessidade de apresentar um pouco da história desta
cidade, que tem um potencial turístico imenso, mas que, infelizmente, nada faz para
potencializá-lo. Serve apenas de passagem para turistas que buscam as lindas praias do
município vizinho, Cairu.
O município de Valença é o maior da Costa do Dendê. Oriundo de uma cidade colonial,
da segunda metade do século XVIII, possui um rico patrimônio arquitetônico e cultural, que, a
cada dia, está sendo desfeito e esquecido. No lugar da imponente arquitetura colonial, dá-se
espaço para as “caixas” comerciais ou para um estacionamento, sem vida e sem cor. Estas são
as doenças da “modernidade” e do capitalismo que também afetam os pequenos municípios.
Figura 3. Vista do porto de Valença-Ba

Fonte: arquivo pessoal da autora
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Para o potencial cultural, também não é dada muita importância. A história da cidade está
registrada na memória de antigos moradores, que contam com nostalgia como era bom viver
naquela época. Houve alguns livros escritos com a intenção de contar a história de Valença,
mas eles também foram, em grande parte, escritos a partir das memórias materiais e
imateriais7 dos antigos moradores.
Para os antigos moradores, inclusive os mestres artesãos, Valença, com suas ricas e
imponentes arquiteturas, levava-os para uma viagem no tempo. Eles dizem que viveram na
época em que puderam imaginar como era o mundo colonial de outrora, imaginavam-se
naquele lugar, naquele período. Época em que as manifestações culturais e artísticas eram
valorizadas e faziam parte do cotidiano deles, mas, hoje, estão sendo riscadas pelo tempo e
pela modernização, o que, para eles, é comum, e, por vezes, necessário. Assim, ambas
poderiam viver harmoniosamente. O período ao qual se referem vai de 1914 (representado
pelos seus pais e avós) até, aproximadamente, 1990.
Um dos mais bonitos e imponentes projetos arquitetônicos da cidade é a Câmara de
Vereadores, antiga residência do Comendador Madureira, onde Dom Pedro II se hospedara no
ano de 1860, em visita ao país. Neste prédio, situa-se, ainda, um Memorial para a preservação
da história de Valença-Ba, idealizado pela servidora Janete Vomeri, onde podemos encontrar
um pequeno acervo de fotos e materiais doados pelas famílias tradicionais do município e que
contam a história da cidade.
A cidade ainda mantém outras importantes arquiteturas históricas, como as igrejas
Nossa Senhora do Amparo e Matriz do Sagrado Coração de Jesus, reduto de imagens sacras
dos séculos XVIII e XIX. Além delas, há uma casa em estilo colonial, que já foi fazenda, em
uma das saídas da cidade, a Estância Azul.
Historicamente, Valença foi a primeira cidade brasileira a receber uma tecelagem
movida a energia hidráulica (suas ruínas podem ser visitadas às margens do Rio Una), a
tecelagem Amparo. Esta foi economicamente importante para o crescimento da cidade e da
região durante o passado. E, a instalação desta fábrica, rios de fácil navegação e acesso para
muitas cidades da Bahia fortaleceram a indústria naval, que se tornou a segunda maior
empregadora da cidade de Valença na época. O principal estaleiro era o Amparo, que mais à

7

Imaterial- Do latim immateriale, que significa o que não é material; incorpóreo; impalpável; sobrenatural;
espiritual. Adotaremos aqui o significado de imaterial, como sendo as memórias externalizadas pelas falas dos
mestres, as suas lembranças, sentimentos e saber; o que é dito e feito sem que seja provado, representado.
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frente será contextualizado. A cidade antes da fábrica já era um importante centro de
construção naval, que, ainda hoje, mesmo decadente, mantém o título.
Figura 4. Ruína da antiga Tecelagem Amparo

Fonte: http://www.morro.travel/aprenda-sobre-morro/outros-povoados-morro-sao-paulo.htm

Com belezas naturais, Valença possui 15 quilômetros de praias, cachoeiras imponentes
e belas ilhas, além do devastado Rio Una e seus historicamente ameaçados manguezais. O
litoral é composto, apenas, por duas praias, sendo que a Praia de Guaibim já foi uma das mais
procuradas de todo o litoral baiano, mas, hoje, encontra-se em estado de abandono. Valença é
conhecida mundialmente por ter um dos mais fáceis acessos até o complexo turístico de
Morro de São Paulo.
Infelizmente, sua rica história e seu fortíssimo potencial turístico não são devidamente
explorados, e o Portal Estaleiros de Valença, de certa forma, terá de abarcar alguns dados e
sites já existentes e servirá também para divulgação da cidade, mesmo não sendo este o foco
principal do projeto.

1.1.1 Sobre a arte naval do município

A vivência diante de conhecimentos e saberes seculares e a relação de aprendizagem
na construção naval artesanal foram estabelecidas através da prática do dia a dia de trabalho, e
os trabalhadores foram movidos pela crescente curiosidade em apreender tal arte. Analfabetos
e semianalfabetos, calculam as medidas, dimensões ideais, fazendo as plantas dos barcos para
as embarcações, como representa a Fig. 5. Uma mistura de arte e conhecimento, pois
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transformavam e transformam meras toras de madeira em embarcações com características
distintas de acordo com a finalidade de utilização e com ferramentas rudimentares, algumas
delas criadas por eles.
Figura 5. Mestre Chico mostrando as marcações do Graminho 8

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Muitos mestres que foram formados em Valença levaram a sua arte da construção
naval artesanal para os demais estados do país e, até mesmo, para o exterior. Nos estaleiros de
Valença, já foram construídas diversas réplicas das embarcações portuguesas, fiéis às
características imortalizadas pelas pinturas antigas. Uma das principais réplicas construídas
nestes estaleiros foi a Santa Clara, encomendada para os festejos do descobrimento das
Américas e utilizada no filme “1492: A conquista do paraíso”, de Ridley Scott, que conta a
história de Cristovão Colombo (já apresentada na Fig. 2). Muitas outras foram construídas,
mas só existem nos registros das memórias dos construtores.
Esta rara atividade, que já foi fonte de riqueza, encontra-se em decadência, pois esses
aprendizes, formados no chão dos estaleiros, não souberam aproveitar o chamado “período de
ouro” da construção naval buscando novas alternativas para manter e ampliar o seu ofício
quando ainda existia madeira em abundância para aperfeiçoarem a sua prática. Além disso,
houve e há também a falta de registro acessível e local para esta importante atividade. Hoje,
8

Graminho: é um instrumento artesanal para tirar medidas pequenas ( de aproximadamente até 10 cm), utilizado
normalmente para trabalhos em madeira. Sua grande importância será discutida ao longo do texto.
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diante da escassez da madeira, da falta de organização dos estaleiros, por serem autônomos e
sem nenhum registro e pela falta de apoio da comunidade, além da intensa fiscalização de
órgãos ambientais, essa arte tende a findar. Muitos dos exímios mestres, responsáveis pela
criação e construção das embarcações, estão buscando novas fontes de renda, e outros
buscaram novos caminhos por não aceitar a mudança e nem ter mais forças econômicas,
sociais e físicas para lutar por novas alternativas.
Diante disso, a razão inicial que me motivou a este trabalho foi a de perceber que tal
ofício era responsável por uma boa parcela da renda per capita da região e que este atraía
diversas personalidades e investimentos estrangeiros, principalmente para construção de
réplicas importantíssimas na construção histórica do país, como as réplicas das naus e
caravelas, já citadas ao longo deste texto. No entanto, este ofício encontra-se em processo de
extinção por falta de uma política de gestão, de um registro de suas memórias, de
reestruturação e de interessados em aprendê-lo.
É importante citar que o governo já tentou realizar esta estruturação. Em 1993, o
governo federal inaugurou uma escola técnica, CEFET9, voltada para a construção naval
artesanal de grande porte, pois, até 1990, quando estavam sendo iniciadas as obras da escola,
esta arte ainda estava no auge. Após a inauguração do CEFET, já havia indícios de que a
atividade de construção naval não teria continuidade, por conta da inserção das políticas de
preservação ambiental e desregularização desta atividade. O curso de construção naval foi
executado e formou apenas duas turmas, a maioria mulheres, as quais nunca deram
seguimento ao aprendizado, escolhendo atuar em outros espaços. O curso foi extinto dois anos
após a inauguração por falta de público interessado. Outros cursos passaram a fazer parte da
grade escolar, e nunca se pensou em abrir o espaço do CEFET, perfeitamente projetado para
esta atividade, para os mestres carpinteiros, um desejo de todos eles, e que ficou muito
evidente em seus depoimentos. Atualmente, a instituição passou a se chamar Instituto Federal
da Bahia-IFBA e já não mantém a estrutura de antes, seus galpões foram desfeitos, e, no local,
estão sendo construídos outros espaços que abarquem as necessidades atuais.
Dessa forma, é necessário que a sociedade conheça e valorize esta atividade. Talvez a
falta de divulgação tenha contribuído para o processo de desvalorização dela, as políticas
ambientais também ajudaram em tal processo, mas existem madeiras liberadas que são ideais
para a construção das embarcações, a exemplo da jaqueira, assim, estes não são os principais
responsáveis pela decadência da arte naval. Acredito que a falta de registro das memórias e a
9

CEFET- Centro Federal de Educação Tecnológica, hoje, Instituto Federal da Bahia-IFBA.
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falta de união dos mestres e colaboradores dos estaleiros tenham contribuído muito mais para
isso.
Figura 6. Vista panorâmica do antigo CEFET e a rampa de saída das embarcações.

Fonte: Arquivo pessoal da autora

A razão para a escolha desta proposta se dá pela falta de registros mais acessíveis
sobre a arte e seus artesãos, que, ao longo do tempo, com um misto de arte, cultura e
educação, foram formando novos mestres com características diferentes, tendo como escolas
os estaleiros construídos em precárias condições, e a madeira, como livro, pronta para ser
explorada e transformada em imponentes embarcações. Além de toda a riqueza cultural, os
estaleiros foram e são ricos espaços de educação constituídos de professores leigos, que tiram
do seu ofício e do seu aprendizado seu sustento e que transmitem a alegria de um
conhecimento adquirido a partir da necessidade do dia a dia e que poucos valorizam.
Portanto, as contribuições que esse ofício trouxe para o desenvolvimento econômico,
social e cultural desta cidade são constantes, pois, diante de todas as dificuldades citadas, os
estaleiros ainda resistem mesmo em espaços precários. E, com o auxílio da tecnologia da
informação e comunicação-TIC, poderá se fortalecer a arte naval a partir da difusão que será
proporcionada com o lançamento, alimentação e manutenção do portal.

1.1.2 Estaleiros navais: estruturação e indícios históricos de sua inserção no município
de Valença-Ba
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A história da construção naval em Valença ainda é bem escassa. Ela está sendo
construída a partir dos relatos dos mestres e oficiais desde 1997, quando a professora Denise
Gomes Dias, da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, veio aportar pelos estaleiros de
Valença e desenvolver uma excelente pesquisa e levantamento histórico sobre os Segredos da
arte 10 da construção naval artesanal do município.
Segundo Lins (2011, p. 15), o primeiro estaleiro estabelecido no final do século XVI,
na Bahia, capital do país, na ocasião, no governo de D. Francisco de Souza, era chamado de
Ribeira das Naus e teve rápido desenvolvimento e vida longa, iniciando o mercado de
construção naval para embarcações em madeira.
Ainda segundo esta autora, o estaleiro Ribeira das Naus, em 1770, passou a ser
denominado Arsenal da Marinha e foi extinto em 1899. Na atualidade, a construção naval na
Bahia se configura em dois setores bem distintos, os formais e os informais.
Os estaleiros formais têm instalações apropriadas, com cobertura em todos os espaços,
trabalham com madeira e fibra de vidro em linha industrial. Podem ser de pequeno, médio e
grande porte, mas o grande diferencial é a infraestrutura que possuem. Já os informais
constroem as embarcações artesanalmente em madeira, apresentam estruturas “arranjadas” no
leito dos rios, são, em grande parte, de pequeno e médio porte. Muitos artesãos atuam na
informalidade, sem infraestrutura, mas com habilidades raras e especiais para a construção
das embarcações.
Entrando em um contexto valenciano, desde os tempos da colonização portuguesa, a
partir do século XVI, a construção naval, o extrativismo, o fácil acesso hidroviário, e,
posteriormente, a chegada da primeira fábrica movida à energia hidráulica tornaram-se
importantes fatores de desenvolvimento regional.
Para Dias (2009, p. 26), “o crescimento de Valença como porto estaleiro naval e a
pacificação dos índios por bandeirantes e padres capuchinhos fizeram refluir a ocupação das
ilhas e redirecionar a população para o continente (...).” Isso levou a um significativo
desenvolvimento da atividade agrícola, com características de um modelo em policultura,
onde foram plantadas e escoadas, através de um conjunto de terminais marítimos, a produção
de café, cana de açúcar, mandioca, canela, cravo da índia e diversas especiarias para o
abastecimento da capital e de outras cidades, vilas e capitanias.
Dias (2009) afirma ainda que Valença foi elevada a vila em 1789 e, dez anos depois,
tornou-se cidade, a qual pôde prover a Família Real, em passagem pela capital da Bahia, no
10

Segredos da arte, fazendo referência ao livro intitulado: Os segredos da arte: um olhar etnolinguístico sobre
os carpinteiros navais do Baixo Sul da Bahia, escrito pela Prof.ª Denise Gomes Dias e lançado em 2009.
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ano de 1801, com o envio de embarcações recheadas de mantimentos e gêneros da terra,
completando mais de 200 anos ininterruptos de fornecimento de madeira e produtos agrícolas,
além da construção de navios para Portugal.
A construção naval tradicional da cidade é aquela que tem como matéria-prima
essencial a madeira oriunda de matas da região e, como principais produtos, as embarcações
regionais destinadas à pesca, transporte de passageiros e de cargas. Além disso, em Valença
ocorreu ainda a construção de réplicas das naus e caravelas portuguesas baseada apenas nos
registros da memória e fotografias dos livros de história.
Existem apenas dois estaleiros formais em Valença, mas nenhum que produza em
linha industrial. Há ainda outro famoso estaleiro, que constrói em linha industrial, possui
registro, mas que não tem a madeira como principal matéria-prima, e sim a fibra de vidro, o
Estaleiro de Ralf, localizado às margens do Rio Una, no bairro da Graça, em um enorme
galpão adequado às necessidades de mercado, tais como: tecnologia avançada, mão de obra
qualificada, boa infraestrutura e organização, sendo promissor na construção de lanchas e
balsas para transporte e turismo, além de lanchas sofisticadas para uso particular. Vale
salientar que o proprietário do estaleiro é estrangeiro, engenheiro civil de formação e
aprendeu a arte da construção de embarcações com os mestres artesãos da cidade. A partir
disto, resolveu investir em embarcações mais modernas e quase que inexistentes na região.
Quando recebe uma encomenda para embarcações em madeira, contrata a mão de obra dos
mestres carpinteiros navais da cidade.
A fase de ouro da construção naval artesanal do município foi, segundo relato dos
mestres, de 1975 a 1990, quando não havia fiscalização ambiental e nem escassez de madeiras
e havia muita procura por escunas, principal embarcação construída na época. O declínio veio
a partir de 1990, com a crise financeira do país, quando o então Presidente Fernando Collor de
Mello confiscou as poupanças.
Existem, atualmente, na cidade quatro estaleiros navais de embarcações artesanais
ativos. Destes, um funciona em terreno emprestado, dois possuem registro e outro, em terreno
alugado, conforme quadro abaixo. A seguir irei detalhar cada um deles.

Quadro 1. Estaleiros em atividade

NOME DO
ESTALEIRO

LOCALIZAÇÃO

PROPRIETÁRIO

ANO DE
REGISTRO

MÉDIA DE
EMBARCAÇÕES
CONSTRUÍDAS
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Estaleiro da Graça

Rua São Paulo.
Graça

Mestre Valmiro
(67 anos)

1974

Aprox. 200

Estaleiro São Jorge

Rua São Paulo.
Graça

Mestre Jorge
Ganso

1990

Aprox. 25

Não possui

Aprox. 55

Não possui

Aprox. 28

(53 anos)
Estaleiro do Zé Crente

Av. Maçônica. Orla

Mestre Zé
Crente
(86 anos)

Estaleiro do Tento

Rua vereador Romeu
Agrário. Tento

Mestre Edir
(39 anos)

Os trabalhos realizados nestes estaleiros são executados pelo próprio dono do
estabelecimento, o mestre, oficial mais antigo, e vão desde a retirada da madeira até a
colocação da embarcação, depois de construída, na água. Todo processo é realizado
artesanalmente.
Os trabalhadores destes espaços são conhecidos e autodenominados “carpinteiros
navais” ou “artesãos navais”, mas não possuem nenhuma formação técnica no ramo, alguns
nunca frequentaram a escola, ou, ainda, só frequentaram-na nos anos iniciais e começaram a
trabalhar nos estaleiros desde criança.
Estes sujeitos têm como base para a construção destas embarcações, tão comuns nos
municípios e algumas em diversas partes do país e fora dele, o conhecimento tradicional
herdado de seus antepassados ao longo de anos, concomitante à experiência adquirida na
prática desenvolvida no chão dos estaleiros.
Sendo assim, foi observado, durante as visitas de campo, que a maioria dos estaleiros é
de pequeno porte e possui cobertura apenas nos locais de depósito das madeiras e ferramentas,
conforme detalhamento abaixo.

1.1.2.1 Estaleiro da Graça

Este estaleiro é um dos mais antigos e tradicionais do município, o bairro se constituiu
no entorno do estaleiro e leva o seu nome. Está localizado na Rua São Paulo, no Bairro da
Graça. Sua área total é de aproximadamente 120 metros. É registrado desde 1974 e tem como
proprietário o mestre Valmiro Mendes Pimentel, que, atualmente, está afastado por motivos
de saúde. Quem administra é o seu irmão, Mestre Tenório.
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O Estaleiro da Graça possui, atualmente, dez colaboradores, por obra, mas, no período
áureo, segundo mestre Tenório, “foram mais de vinte funcionários diretos e uns dez
indiretos”. Os anos de maior vendagem foram de 1980 a 1985.
Já foram construídos neste estaleiro, ao longo de seus 40 anos ininterruptos de
funcionamento, embarcações em madeira do tipo: empurrador/rebocador; de carga;
passageiros; mista (carga e passageiros ou pesca e passageiros); de pesca; saveiros de vela;
lanchas; escunas; balsas de transporte de veículos; barcos de corrida; caiaques, etc. A
quantidade de obras já realizadas passa de 200. Pode parecer pouca, mas até os anos 90, a
embarcação era 100% artesanal, inclusive suas ferramentas, hoje, algumas foram substituídas
(mas de vez em quando recorrem a elas) por máquinas. Em processo artesanal, levava-se, em
média, um ano para terminar uma embarcação de 15 metros, atualmente, de três a seis meses,
a depender do nível de urgência e capital disponibilizado pelo cliente, que, neste estaleiro,
são, principalmente, estrangeiros e empresários locais.
Ao longo de sua existência foram vendidos, em média, 30 barcos de pesca, carga,
saveiros, passageiros e balsa para particulares. Para o Estado, uma caravela e o conserto da
Galeota de Bom Jesus dos Navegantes. Foi feito também aluguel de embarcações particulares
para prefeitura municipal. E, para estrangeiros, uma escuna.
Os resíduos da madeira são também fonte de renda. São destinados para fazer carvão e
para construção de embarcações menores (de 5 a 10 metros). Além disso, constroem-se
portas, bancos e cadeiras para vendas ou por encomenda.
Os principais equipamentos deste estaleiro são: 1 máquina de policorte, 4 máquinas de
corte, sendo 1 circular fixa, 1 circular manual e 3 motosserras. Há, ainda, 1 furadeira, 1
furador fixo, 04 furadores manuais, 1 plaina fixa e 5 plainas manuais. Estas máquinas
substituíram equipamentos manuais e artesanais, melhorando o ritmo de produção nos
estaleiros, conforme citado anteriormente.
Como principais ferramentas, os mestres utilizam: lápis de desenho, martelo, serrote,
formão de carpinteiro, esquadro, enxó, plaina manual, todos os tipos e tamanhos de pregos,
grampos, compasso, “nive” 11 e suta.
Quem fica responsável pelo projeto da embarcação é o mestre carpinteiro, que, neste
caso, não é o proprietário do estaleiro, mas o administrador. Após a embarcação pronta, o
cliente (a depender do acordo feito com o mestre) se incube de registrá-la. Antigamente, os
mestres contavam com engenheiros navais que atuavam na região, hoje, existe uma base da
11

Nível de carpinteiro.
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Marinha na cidade e quatro despachantes navais, que são responsáveis pela legalização da
embarcação.
O Estaleiro da Graça tem seus colaboradores diretos, tais como: oficial (que é o
carpinteiro naval), ajudante prático (aquele que auxilia o carpinteiro e mestre, realizando o
trabalho “pesado”, como pegar ferramentas, a madeira, auxiliar na pregação, etc.), o calafate
(responsável pela vedação da embarcação) e o pintor. Os demais parceiros atuam
indiretamente, de acordo com a demanda. Recentemente, o neto do mestre Tenório, de 16
anos, estava aprendendo a arte da carpintaria, na função de ajudante prático, mas não quer dar
continuidade por considerar o trabalho muito pesado.
Atualmente, este estaleiro está a todo o vapor, construindo várias embarcações
encomendas por uma terceirizada da PETROBRÁS para transporte de mantimentos, carga e
pessoal para as plataformas recém-inauguradas no município de Maragojipe-Ba. O Mestre
está construindo, ainda, uma lancha particular para transporte e realizando pequenos reparos
em algumas embarcações.

1.1.2.2 Estaleiro São Jorge

O Estaleiro é de propriedade do Mestre Jorge Brito de Souza, mais conhecido como
Jorge Ganso. Localizado na Rua São Paulo, no Bairro da Graça, ao lado do Estaleiro da
Graça, do Mestre Tenório e Mestre Valmiro. Possui área total de 12 x 24 metros e foi
registrado em 1990, no início da decadência da atividade, antes do confisco das poupanças.
Os anos de maior vendagem vão de 1990 a 1996, foram poucas embarcações em relação ao
período anterior, quando trabalhou em outro estaleiro, no Amparo, já extinto, mas, para ele
que estava começando, “foi bom”, estava ganhando mercado.
Já foram construídas, em média, 25 embarcações, dos tipos: de carga, passageiros,
mista (carga e passageiros e/ou pesca), de pesca, escunas e lanchas, todas exclusivamente em
madeira. O design é diferente dos demais mestres, as bordas ou corrimão são mais
arredondadas.
Nos 24 anos de existência, o Estaleiro São Jorge contou com encomendas para
particulares, a maioria, estrangeiros. A embarcação mais requisitada e que os mestres deste
estaleiro mais gostavam de construir foi a escuna. Como outras fontes de renda, ainda vendem
o pó de serra para as floriculturas e galinheiros e fornecem os restos de madeira para as
padarias, que as utilizam como lenha. Quando restam pedaços de madeira maiores, constroem
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pequenas embarcações, de 5 a 10 metros, destinadas à venda. Ainda conta com duas
embarcações particulares para transporte de passageiros da cidade para as ilhas.
O estabelecimento possui cobertura apenas no espaço onde fica o maquinário e o
depósito de ferramentas e madeira. Lá, podemos encontrar máquinas de corte, tais como:
circular, plaina e desengrosso, além de motosserra, plaina manual, makita tupia e furadeira.
As principais ferramentas utilizadas para a construção das embarcações, neste
estaleiro, são: enxó12, machado, martelo, formão, serrote, esquadro, suta, prumo de ponta de
carpinteiro, escala e graminho13·. O mestre Jorge Ganso, mesmo com o maior maquinário dos
estaleiros de Valença, prefere sempre utilizar as ferramentas rudimentares, muitas delas
construídas por ele. Aqui, assim como no estaleiro anterior, é o mestre que fica responsável
pelo projeto da embarcação, mas a sua legalização fica a cargo do cliente.
Atualmente, o Estaleiro São Jorge conta com um funcionário direto que atua há três
anos. O carpinteiro naval Sérgio passou pelos diversos estágios até chegar a ser carpinteiro.
Iniciou como servente (aquele que limpa o local), depois para ajudante prático e,
posteriormente, oficial, que é um carpinteiro naval. Ele prefere ser chamado de primeiro
oficial, mas o Mestre Jorge Ganso o denomina como o carpinteiro naval mais promissor da
nova geração. Possivelmente, em sua aposentadoria, Sérgio herdará o posto de mestre.
Este ano, o estaleiro está com uma produção pequena, apenas duas embarcações foram
feitas, isto se deve ao fato de que, segundo o Mestre Jorge, os clientes não querem pagar o
valor justo pela construção do barco, e, como o próprio afirma, “por qualquer valor eu não
faço! As pessoas têm que valorizar o nosso trabalho, do contrário, prefiro me aposentar.” No
momento, ele trabalha na construção de uma lancha de 18 metros para venda, a fim de que
não fique parado.

1.1.2.3 Estaleiro do Zé Crente

Este estaleiro está situado na Av. Maçônica, na orla de Valença. Antes, estava
localizado na mesma rua, a alguns metros do atual, em terreno próprio e registrado, no ano de
1975, conforme a documentação apresentada pelo Mestre Zé. Mas, em 1998, quando houve a
desapropriação das terras onde funcionavam os estaleiros que seriam relocados para o polo

12

13

Enxó - instrumento muito antigo de carpinteiro para desbastar e lavrar a madeira.

Graminho - é um instrumento para tirar medidas, utilizado normalmente para trabalhos em madeira. Trata-se
de um instrumento rudimentar e é a base para a construção da embarcação artesanal.
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naval, no bairro da Graça, foi necessário dar baixa na empresa a fim de que outra propriedade
fosse doada pelo município, o que não aconteceu.

Figura 7. Ao fundo, antigo Estaleiro do Mestre Zé Crente, na orla de Valença.

Fonte: Acervo do Memorial de Valença.

O terreno ocupado no momento é cedido por uma juíza valenciana, que não reside no
município, mas que é amante da arte naval, para que Mestre Zé não ficasse sem atuar. Um dos
mais velhos em atividade, o Mestre ainda resiste, mesmo em um local inapropriado. É uma
das mais carentes estruturas dos estaleiros locais e um dos mais sábios mestres da região.
A área total cedida é de 400 metros, alguns carpinteiros navais, que não possuem
estaleiros próprios, atuam no mesmo espaço, autorizado pelo Mestre Zé. Atualmente, são três
carpinteiros trabalhando paralelamente com o mestre, além do seu neto e aprendiz da
profissão e mais dois calafates, que prestam serviço para os quatro carpinteiros.
O ritmo do estaleiro do Mestre Zé foi intenso na década de 80, mas, após 1990,
iniciou-se um processo de decadência da atividade, e as encomendas passaram e ser de uma
embarcação por ano. O estaleiro antes trabalhava com um carpinteiro, um servente prático14 e
dois calafates, hoje, só contrata novos profissionais mediante serviço. Enquanto as
encomendas não chegam, o mestre realiza pequenos reparos em embarcações de passeio e a
construção de uma pequena embarcação para venda.

14

Servente prático – É como apenas o mestre Zé denomina o ajudante prático. Os dois realizam a mesma
função, carregar a madeira, pegar as ferramentas, organizar os materiais, ou seja, é o que exerce a atividade mais
“pesada” nos estaleiros.
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Segundo o mestre, nos 39 anos de estaleiro (é o segundo mais antigo em atividade do
município), foram construídas, em média, 55 embarcações, porém, sempre viveu mais de
pequenos reparos e consertos, o que é comum em todos os estaleiros. Os anos de maior
vendagem foram de 1982 a 1984, onde pôde construir diversas embarcações, como: de carga,
lanchas, passageiros, mista, de pesca e escuna, de 7 a 18 metros. Após, manteve-se realizando
pequenos reparos, manutenção e conserto das embarcações e construindo uma embarcação
por ano. Além disso, auxiliou na construção de réplicas das naus e caravelas portuguesas,
entre 1980 e 1993, mas, em outro estaleiro, no Amparo, que ficava do outro lado da margem
do rio Una e pertencia à família Assis, sob o comando do Mestre Valtinho.
O principal perfil dos clientes do Estaleiro Zé Crente foi de particulares e estrangeiros.
O estaleiro não possui área coberta e tem como principais equipamentos: a plania, makita,
motosserra, guilhotina e vários tamanhos de furadeira. E, como principais ferramentas: a
régua, a suta, o esquadro, o compasso de volta e compasso normal (que é feito “sob medida”,
ferramenta artesanal), plumo de centro, “níve”

15

e o graminho, essencial na atividade naval

artesanal.
No momento, Mestre Zé está aguardando o posicionamento do governo para sua
relocação, enquanto não vem (e acredita que nunca virá), trabalha sozinho na construção de
uma embarcação de pesca de 12 metros para ser vendida posteriormente, pois acredita que a
embarcação pronta “é mais fácil de vender”, e também para não ficar parado, como ele
mesmo pontua, e, de vez em quando, “aparece um barquinho para reformar”.

1.1.2.4 Estaleiro do Tento

Situado ao lado do Instituto Federal da Bahia-IFBA, antigo CEFET, na Rua do Arame,
no bairro do Tento, tradicional bairro de pescadores e carpinteiros do município de ValençaBa, com aproximadamente 650 m², foi deslocado da avenida principal do bairro, para o atual
endereço em 2001. Seu pai, também mestre carpinteiro, Manoel Alexandria, possuía um
estaleiro próximo ao centenário Estaleiro Amparo. Mestre Edir Carlos, proprietário do
Estaleiro do Tento, atua desde a infância, entre 8 e 10 anos. Aos 13, participou da construção
da réplica da Nau Nina com o mestre Valtinho e demais mestres e carpinteiros da região.
Atualmente, mestre Edir, com 41 anos, o mais jovem dos mestres, trabalha com quatro
colaboradores indiretos e com total apoio de seu irmão, que é ajudante prático. Sempre
15

Nível de carpinteiro utilizado para nivelar objetos.
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conseguiu manter suas vendas, mesmo em momentos de crise. Em média, consegue construir
e vender duas ou três embarcações por ano, mais as pequenas reformas de barcos de passeio e
pesca. Geralmente, possui uma clientela mista e fiel que vai de estrangeiros e empresários a
pequenos pescadores.
Nesses treze anos de funcionamento sob sua gestão, construiu desde embarcações de
passageiros, pesca, carga, mistas, balsas e lanchas, a saveiros, escunas e barcos à vela, além
de réplicas de naus de menor porte, como a Príncipe Regente e Só alegria I, construídas em
2011 e 2012, respectivamente, para um empresário local. Embarcações estas que ficavam
realizando passeios e retratando o descobrimento do Brasil, no Forte de São Marcelo em
Salvador-Ba, até o ano de 2013.
Assim como para os demais mestres, para mestre Edir, o maior problema da
continuidade da arte no município é a madeira, matéria- prima para a construção dos seus
produtos. Para se manter ativo, Mestre Edir compra as madeiras diretamente das madeireiras,
e consegue se manter, mesmo não obtendo o lucro desejado na construção das embarcações.
Pretende, em 2016, ir para Paraty-RJ, segundo ele, melhor local para se trabalhar com
embarcações artesanais.
Além de construir e reformar embarcações, o estaleiro ainda oferece serviço de
reboque para embarcações e doa todo o pó de serra. Antigamente, construía pequenas
miniaturas de embarcações, em madeira, mas, devido à falta de valorização e ao grande
trabalho para sua confecção, ele já não se interessa em continuar.

1.1.2.5 Estaleiro Amparo

O Estaleiro Amparo foi extinto em 2009, mas, devido a sua importância econômica e
cultural para o município e como espaço de formação para três dos quatro mestres em
atividade, não poderia deixá-lo de fora deste trabalho. O Estaleiro Amparo estava localizado
na Av. Marita Almeida, Tento, na Beira-mar. Possuía 200 metros de extensão. Hoje, o local
dá lugar a um prédio, sem muita funcionalidade, com flats a serem alugados, prédio este que,
em homenagem à atividade naval e por estar no terreno onde funcionou um dos mais
importantes estaleiros do Baixo sul, possui o formato de uma embarcação à vela.
O estaleiro Amparo foi fundado em 1908 e extinto em 200916, com 101 anos de
intensa atividade. O período áureo do estaleiro, segundo relato dos irmãos e mestres
16

Dados da prefeitura - Programa de Marketing da cidade de Valença. 2008.
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carpinteiros Valtinho e Zuza, foi de 1960 a 1990, quando foram construídas muitas
embarcações, incluindo réplicas das naus e caravelas portuguesas. Possuía 40 funcionários
diretos, além de uma infraestrutura moderna para época. Tinha uma enorme área coberta para
guardar a madeira, as ferramentas e as embarcações. Mesmo sendo próximo ao leito do rio,
havia cobertura em todas as construções, o que não se vê mais hoje.
As principais embarcações construídas por este estaleiro foram as réplicas de naus e
caravelas, saveiros de corrida e carga (a velas), balsa, barco de carga, passageiros e pesca,
além das embarcações mistas e lanchas. Era uma média de 10 a 12 embarcações por ano,
feitas totalmente artesanais e variavam de 10 a 30 metros. Este estaleiro faz parte da história
da cidade, mesmo não sendo efetivamente reconhecido.

Figura 8. Uma parte do antigo Estaleiro Amparo (ao fundo)

Fonte: Acervo do Memorial de Valença

O Amparo tinha como clientela órgãos federais e estaduais (mais especificamente para
o estado de Pernambuco), particulares e estrangeiros, que vinham motivados pela boa fama e
qualidade dos barcos desenvolvidos pelo Mestre Alfredo, e, mais tarde, pelos filhos Mestre
Valter (mais conhecido como Mestre Valtinho) e seu irmão Valmório, conhecido como
Mestre Zuza. Estes herdaram a arte e o estaleiro de seu pai, o Mestre Alfredo.
Os equipamentos sempre foram artesanais, mas, no final da década de 90, algumas
máquinas

foram

agregadas

ao

estaleiro,

como

as

motosserras,

plaina

elétrica,
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desengrossadeira e desempenadeira, além de furadeiras. As principais ferramentas foram: a
enxó, o machado, o graminho, suta, régua e a plaina manual.
Como os irmãos Mestre Valtinho e Zuza relatam, “os tempos eram duros, a atividade
era muito pesada, tinha dois homens que revezava na enxó e cortava a madeira, em média,
quatro por dia, era dureza aquele tempo(sic).”A vida útil de suas embarcações variava de 20 a
30 anos, sendo que, reformada, duram para sempre. O Mestre Tenório informou que existe
uma embarcação, construída pelos irmãos mestres, que possui mais de 60 anos e poucas
reformas.
Havia no estaleiro cinco marceneiros, quarenta oficiais-carpinteiros, dez ajudantes
práticos, cinco calafates, cinco pintores e dois eletricistas. O Mestre Valter, que está com 88
anos, vive de aposentadoria e do aluguel de seu terreno para o funcionamento da associação
de pescadores. O mestre Zuza vive apenas da aposentadoria.

1.1.3 Sujeitos da pesquisa: mestres construtores navais artesanais

Os mestres construtores navais artesanais de Valença-Ba são profissionais da área
naval que trabalham exclusivamente com a madeira, ainda com instrumentos rudimentares e
pouca maquinaria, a maioria sem instrução escolar.
A hierarquia nos estaleiros funciona da seguinte maneira17: os oficiais são
responsáveis pelo serviço braçal de carregar a madeira, cortar, montar as cavernas, que são as
estruturas em forma de esqueleto das embarcações, são estes conhecidos como primeiro
oficial, o principal, o de confiança do mestre e o futuro sucessor. O segundo oficial18 é uma
espécie de ajudante do primeiro, responsável pelo trabalho braçal mais “pesado”. Depois, há
os calafates, que vedam a embarcação para que, entre outras coisas, não entre água; os
pintores, marceneiros, etc. Às vezes, em alguns estaleiros, só se encontram o mestre e o
oficial, os demais serviços são terceirizados e, geralmente, vêm de outra cidade, também
importante na construção de embarcações navais artesanais, como o município de Cajaíba do
Sul-Ba.
Dessa forma, o mestre é o dono do estaleiro, o oficial mais antigo, que passa seu
aprendizado e coordena as ações. Na Fig.7, apresento o Mestre Valtinho, considerado o
17

18

Informações concedidas pelos mestres em pesquisa realizada e gravada no dia 03 de abril de 2014.

Denominação dada pelo mestre Chico, apenas. Os demais só citam ajudante prático ou servente, oficial,
construtor naval, calafate, pintor, eletricista, e mestre, que é o dono do estaleiro, o carpinteiro mais antigo e que
já passou por todos estes estágios.
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mestre de todos os carpinteiros e mestres em atividade. A maioria já é idosa, inclusive os
oficiais que atuam em alguns destes estaleiros.
As trajetórias destes mestres na inserção da atividade naval são diferenciadas. Alguns
herdaram a arte de seu pai, que, consequentemente, também aprendeu com o pai, outros
aprenderam no dia a dia, como oficial e ajudante prático nos estaleiros mais antigos.

Figura 9. Mestre Valtinho, um dos mais antigos.

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Cada mestre foi formado por outro que já estava na velhice e precisava passar esse
conhecimento para alguém. Segundo alguns dos mestres, antigamente, os carpinteiros não
gostavam muito de ensinar, se a pessoa quisesse, tinha de trabalhar e aprender olhando eles
atuarem, até chegar um dia e fazer. Mas, ao menos antes, havia jovens interessados na arte. O
que estes sujeitos não imaginavam era que esta arte, esta fartura, poderia um dia acabar. Tinha
ainda o agravante de ganharem muito dinheiro e nenhuma vontade em dividir. Hoje, a
situação é diferente, eles desejam que alguém se interesse pela atividade, mas, com a escassez
de pedidos e de madeira, cada dia fica mais difícil mantê-la.

1.1.4 Principais ferramentas/instrumentos utilizados na construção naval artesanal

Por muito tempo, a construção de embarcações em madeira no município de Valença
era feita com ferramentas/ instrumentos artesanais, muitos deles, desenvolvidos pelos próprios
carpinteiros.
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Hoje em dia, seguindo os caminhos da modernidade, os carpinteiros substituíram
algumas de suas ferramentas mais rudimentares por máquinas e equipamentos elétricos, a fim
de que pudessem executar o trabalho com mais segurança e rapidez.
Antes da substituição de algumas destas ferramentas, os mestres levavam em média
um ano (se a embarcação fosse muito grande, com muitos detalhes, este tempo era estendido),
para construir uma embarcação entre 15 e 20 m, hoje, com esse maquinário e equipamentos,
eles conseguem fazer no período de três a seis meses. Vale salientar que este tempo não se
deve apenas às ferramentas, mas, também, à condição financeira do cliente.
Abaixo, farei uma breve apresentação das principais ferramentas artesanais e
rudimentares, utilizadas pelos mestres carpinteiros nas embarcações em madeira, muitas
delas, confeccionadas pelos próprios carpinteiros.

1.1.4.1 Graminho

O graminho é um objeto em madeira utilizado por carpinteiros e marceneiros. É uma
das formas mais precisas de marcar a superfície da madeira, comumente utilizado para traçar
linhas paralelas às bordas e extremidades das peças. Grande parte dos engenheiros não sabe
utilizar o graminho, usam plantas, projetos e programas de computador, mas não conseguem
chegar, muitas vezes, à precisão garantida pelos traços, cálculos e riscos baseados no
graminho.
Segundo o autor ucraniano Smarcevski, o graminho é um instrumento de origem
egípcia, utilizado por carpinteiros e que fornece variados parâmetros com escalas
diferenciadas para a construção de embarcações em madeira, como os saveiros, escunas,
réplicas de embarcações antigas, barcos de pesca, etc. Teria sido introduzido no Brasil pelos
portugueses. Em Valença, ele é muito utilizado pelos mestres na construção de embarcações
de diversos tipos e tamanhos. Além disto, este importante instrumento serve para garantir a
marcação e os cortes precisos na madeira.
A utilização correta do graminho pode ser o grande segredo para a manutenção e
resistência da arte naval do município de Valença, ele é uma ferramenta que exerce a função
de régua de cálculos medieval rústica.
É interessante registrar que alguns dos mestres valencianos nunca foram à escola e
nem estudaram os livros de história, mas utilizam este instrumento no lugar de cálculos
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científicos e avançados, valendo- se de uma abstrata19 matemática e de uma engenharia tácita.
Estes mestres, merecidamente intitulados, dominam um saber tal qual o de seus antecessores
da Escola de Sagres, valendo-se de cálculos precisos, com esta régua medieval de cálculos
denominada graminho.

Figura 10. Graminho riscado pelo Mestre Chico

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Figura 11: Graminho riscado pelo Mestre Chico

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Segundo estudiosos, como o uraniano Smarcevski, o graminho já era utilizado pelo
infante Dom Henrique em suas aulas na antiga Escola de Sagres e por muitos outros.
19

Abstrata no sentido de não científica.
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O graminho é o responsável por esta preservação unindo o passado e o presente, um
ábaco detentor dos parâmetros utilizados pelos mestres construtores indianos de
Gôa, Cochim, e principalmente, da Ilha de Bitão, para o Brasil no século XVI.
Continuadores das tradições egípcias, árabes, talvez dos chineses e de outros
construtores de barcos ainda mais antigo. (SMARCEVSKI, 1996, p.22).

A régua de cálculos antigos, o graminho, é um tipo de tábua onde ficam marcadas as
relações geométricas funcionais de comprimentos trigonométricos, de curvaturas e proporções
de cada peça da embarcação que irão se relacionar/complementar. Através deste importante
instrumento, é possível construir embarcações virtualmente20 idênticas no que se refere ao
desempenho, mas diferentes em design, material e estruturas, o que as deixa mais
diferenciadas e resistentes, sem o auxílio de projetos ou cálculos elaborados de caráter
científico. Porém, essas embarcações não fogem das importantes referências essenciais do
cavername21, pois o que importa para esses construtores navais artesanais é a propriedade
desta estrutura na sua capacidade de envergadura naval, o que vai definir o ponto de
referência para a utilização individual na embarcação, quase que de forma exclusiva,
determinado pelo graminho em suas infinitas determinações funcionais e amplamente
difundido pelos mestres artesãos valencianos.

1.1.4.2 Suta

Instrumento criado para medir, verificar e marcar ângulos, muito utilizado na
carpintaria e marcenaria e essencial na construção das embarcações artesanais do município
de Valença. É formado por uma base e uma lâmina articulada, cujo movimento rotativo
permite ajustar qualquer ângulo.
A suta pode ser já graduada (espécie de espaço de movimentação na lâmina para
facilitar medição), ou, caso não tenha graduação, pode ser adaptada a um transferidor para se
ter a leitura do ângulo medido ou a ser estabelecido. Na sua operação, o maior cuidado é para
que, durante a marcação ou medição, a lâmina não deslize por estar mal fixada, podendo
atrapalhar a leitura.

20
21

No sentido de que poderá vir a ser, existir, acontecer ou praticar-se; possível, factível.
Estrutura base das embarcações, como se fosse seu “esqueleto”.
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Figura 12: Suta artesanal confeccionada pelo Mestre Chico

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Nos estaleiros, é fácil encontrar a suta artesanal, “improvisada” pelos mestres, como a
exemplificada acima, mas também a encontramos em acrílico, metal e madeira e metal
industrial.

1.1.4.3 Esquadro e compasso
Figura 13: esquadro, compasso, formão, suta e graminho.

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Sabemos que, historicamente, os primeiros a utilizar o esquadro foram os egípcios,
tendo em vista que suas pirâmides são compostas de pedras e bases perfeitamente
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esquadrejadas. Assim, usavam essas medidas para confeccionar triângulos de madeira com a
forma muito parecida com os esquadros que conhecemos hoje, utilizando-os para manter a
perfeição de suas construções.
Os compassos servem para fazer ângulos e círculos. Ambos são muito utilizados e
essenciais para a carpintaria naval, encontramos no lócus alguns ainda confeccionados
artesanalmente pelos mestres.

1.1.4.4 Enxó

A enxó, possivelmente, é uma das primeiras ferramentas desenvolvidas pelos seres
humanos. A primeira enxó era feita de pedra, com o advento da utilização dos metais, a
ferramenta foi modernizada, e metal passou a substituir a pedra por ser mais fácil de utilizar e
mais leve.
Segundo Teixeira (2013, p.27), a forma mais clássica de se usar a enxó é:

(...) como uma ferramenta de sobrecarga. O usuário fica com o objeto que ele ou ela
deseja trabalhar e, em seguida, os balanços de enxó por trás de costas e na madeira.
Esta técnica é usada para coisas como a elaboração e esvaziar canoas. Menor, mais
leve, enxós também podem ser usadas para tarefas mais sutis, e não é inédito para
uma enxó para ser usado como uma ferramenta de mão em trabalho de detalhe.

Figura 14: Enxó utilizada pelo carpinteiro Sérgio, aprendiz de Mestre Jorge Ganso.

Fonte: Arquivo pessoal da autora
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A enxó é importante para a carpintaria naval, ela serve para desbastar madeira, moldála. É formada por um cabo em madeira e, na ponta, uma lâmina curvada, mais pesada que as
utilizadas por tanoeiros e marceneiros. Para os mestres, a enxó é essencial, principalmente,
para os acabamentos.

1.1.4.5 Serrote e formão

O serrote é um instrumento que já foi muito usado nos estaleiros valencianos, nas
décadas em que a construção era 100% rústica, e, hoje, perdeu mais espaço para as serras
elétricas, que oferecem mais segurança para os mestres e rapidez na confecção da
embarcação. Ele ainda é presente, mas pouco usado. É uma ferramenta formada por um cabo
de madeira e uma lâmina denticulada em aço temperado. Seu mecanismo de corte
compreende a passagem de um dente pela madeira da qual é cortada uma pequena parte,
permitindo a passagem das lâminas.
Figura 15: Serrilha, compasso, outro tipo de graminho e o “nive”

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Já o formão é utilizado para o recorte e aparagem dos pedaços de madeira. Muito
utilizado também nos ajustes e encaixe das peças de madeira, muitos mestres utilizam-no para
dar acabamento
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CAPÍTULO II

2 QUILHA, RODA DE PROA E CARRO DE POPA... E ASSIM VOU MONTANDO A
EMBARCAÇÃO: descrição dos procedimentos metodológicos
“A partida de um barco para mim é
como a partida de um filho, que vai
para longe e nunca mais temos notícia
(...).” Mestre Zé Crente

A emoção da partida de um barco é comparada por Mestre “Zé Crente”, como gosta de
ser chamado, como a de um filho e, de fato, o é. Planejar um barco, nos mínimos detalhes,
sonhar com ele, cortar, desenhar, queimar, montar, pintar, finalizar e deixá-lo partir,
realmente, equiparam-se ao nascimento, desenvolvimento e partida para trilhas mais
desejáveis de um filho. É uma criação que também compartilha amor e dedicação.
Neste capítulo, irei partilhar os caminhos trilhados para a construção desta pesquisa,
cuja investigação teve como base a metodologia qualitativa, baseada na investigação
exploratória, com abordagem na pesquisa participante, numa triangulação com entrevistas,
gravações, registros fotográficos e questionários, além do detalhamento da metodologia para o
desenvolvimento do Portal Estaleiros de Valença-Ba.

2.1 Construindo um barco eu vou: metodologia do desenvolvimento da pesquisa

O ato de pesquisar, a fim de conhecer e investigar os costumes de um grupo, parte de
um princípio subjetivo de desejo e gozo pelo que se está buscando. Inicialmente, procurei
investigar tudo sobre o grupo dos construtores navais artesanais de Valença, queria coletar o
máximo de informações e registros possíveis para alcançar o objetivo da organização de suas
memórias para que esta arte fosse vista e valorizada pelo maior número de pessoas. Porém, ao
longo do andamento da pesquisa, dos estudos teóricos, das vivências de campo, esta começou
a ser recortada e redesenhada para que se pudesse abarcar uma das inúmeras riquezas e
anseios deste grupo. Daí veio a necessidade de organizar melhor o trabalho, de escolher quais
caminhos seguir para o delineamento da pesquisa, que é a metodologia.
Por se tratar de um levantamento de dados e informações, a fim de se construir uma
base de dados específicos para a organização das memórias de um grupo social, de uma arte,
de um saber, amparei-me na pesquisa qualitativa. Esta vem me proporcionando uma
experiência de pesquisa interpretativa, baseada nas experiências as quais acompanhei em cada
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visita de campo, sempre tomando cuidado para não gerar verdades absolutas ou cair no
reducionismo.
Partindo deste pressuposto, Stake (2011, p.41) afirma que,

Não existe uma única forma de pensamento qualitativo, mas uma enorme coleção de
formas: ele é interpretativo, baseado em experiências, situacional e humanístico.
Cada pesquisador fará isso de maneira diferente, mas quase todos trabalharão muito
na interpretação [...].

Dessa forma, cada pesquisador pode pesquisar a mesma coisa no mesmo lócus e obter
detalhes e visões completamente diferentes, isto é um dos grandes ganhos da pesquisa e um
intenso fator motivador para a realização de investigações.
Uma pesquisa de intervenção social, dentre outras finalidades, visa à identificação e
delimitação de um problema ou uma carência, com base em conhecimentos científicos, a fim
de que, com isso, possa gerar soluções criativas ou até contribuir para a inserção de políticas
públicas que busquem a manutenção e/ou valorização de uma determinada cultura, arte e
saber, procurando soluções práticas para a concretização das ações identificadas como
problemáticas ou carentes.
Nesse sentido, o pesquisador pode se inserir no espaço e fazer parte do dia a dia de
determinados sujeitos. E, seguindo esta compreensão, passei, neste período de pesquisa de
campo, de 2007 a 2010, retomando em 2013, mais especificamente em agosto deste último
ano, a participar um pouco mais da vida desses sujeitos. Realizei visitas intensas aos seus
espaços de trabalho, os estaleiros, a fim de que pudesse colher o máximo de informações e
realizar uma intervenção que fosse significativa para o grupo.
Segundo Strauss e Corbin (2008), os componentes principais para a realização da
pesquisa qualitativa, inicialmente, dizem respeito à origem de dados advindos de formas
diversas, como em literaturas técnicas e não técnicas, além do uso de entrevistas. Logo após,
vem a necessidade de codificação, o que irá possibilitar ao pesquisador utilizar as ferramentas
para interpretação e organização dos dados coletados; e, dando seguimento, vem a análise e
escrita do documento.
Uma das minhas primeiras ações foi a de me recolocar no espaço e contextualizar o
motivo de ter me ausentado por dois anos. Logo após, realizei a apresentação da proposta.
Baseada nos dados anteriores, percebi de antemão que nada havia mudado, que as
necessidades eram as mesmas, a de reconhecimento e valorização do trabalho, a da precisão
de aprendizes e de estruturação dos estaleiros, além de mais encomendas. Diante deste
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quadro, discutimos por três semanas, em cada estaleiro, separadamente, sobre a escolha dos
construtores, o que realmente era emergencial e viável para o momento, e, juntos, chegamos à
conclusão de que nenhuma outra ação poderia ser realizada com sucesso se não houvesse,
antes, uma reestruturação. Para tanto, era necessário apresentar/reapresentar o grupo para a
sociedade. Iniciamos, então, uma busca por registros que pudessem contar a história da arte e
de seus sujeitos, mestres por excelência.
A fim de coletar os dados e informações, busquei, através de entrevistas
semiestruturadas, captar ao máximo a realidade destes sujeitos, que, com trajetórias
diferentes, aprenderam um ofício com características raras e rudimentares. Optei pelas
entrevistas para que pudesse compartilhar um pouco das vivências dos sujeitos pesquisados e
das sucessivas transformações, pois elas permitem ao entrevistado e ao entrevistador mais
liberdade e flexibilidade na obtenção das informações, e as vejo como um instrumento mais
eficaz para evitar as limitações e respostas prontas/fechadas.
A partir disto, passei a me envolver na pesquisa participante, onde há uma interação
entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados e onde cada um tem voz e vez para discutir,
acompanhar, sugerir, delinear as ações da proposta, a fim de que se possa ampliar as
possibilidades de armazenamento das informações.

2.1.1 Pesquisa participante
O objetivo da pesquisa participante é “a conscientização do grupo para uma ação
conjunta em busca da emancipação.” (ANDRÉ, 1995, p.32). Esta abordagem é de extrema
significação para o desenvolvimento desta pesquisa, pois aponta para as necessidades básicas
do indivíduo, neste caso, a principal delas é a do reconhecimento.
O trabalho desenvolvido por estes sujeitos, a partir de um conhecimento tácito,
fundado em um senso comum, advindo de uma ancestralidade até então desconhecida22, tem
total relevância acadêmica e histórica. Este saber, até então desvalorizado, dá-se por conta de
uma cultura, ou falta dela, de que um saber popular foge aos padrões dominantes. Mas,
conforme Brandão (1999, p.25), “este conhecimento popular também possui sua própria
racionalidade e sua própria estrutura de causalidade, isto é, pode-se demonstrar que tem
mérito e validade científica per se.”. Algo que, para muitos, é inquestionável.

22

Ainda não se sabe se a técnica utilizada pelos mestres valencianos assemelha-se às dos turcos, portugueses ou
italianos. Pesquisas estão sendo desenvolvidas com este fim.
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Segundo Minayo (1994), a abordagem participante visa a responder questões
particulares, compreendendo seus significados, ideologias, crenças, valores, necessidades,
respeitando as relações estabelecidas sem traduzi-las a meros dados vazios, sem vida. E o que
a ciência racional sempre fez foi se valer destes saberes e conhecimento popular para se
firmar e afirmar. Assim, a pesquisa participante irá me subsidiar a incluir os sujeitos no
desenvolvimento desta, de forma dinâmica, atuante e criativa, pautada em uma investigação ação participativa, no estudo empírico de práticas do fazer cotidiano.
De acordo com Brandão (1999, p. 38), a pesquisa participante “é a metodologia que
procura incentivar o desenvolvimento autônomo (autoconfiante) a partir das bases e uma
relativa independência do exterior”. Neste caso, o sujeito é comprovadamente importante para
o processo de construção do conhecimento e delineamento das ações da pesquisa.
A participação dos atores na construção do produto e no desenvolvimento desta
pesquisa foi crucial para que ela se mantivesse. Espera-se que, ao finalizar esta primeira etapa
para o processo de revitalização, a pesquisa apresente um resultado de qualidade, atendendo
às expectativas deles. Todos os pesquisados aceitaram participar da pesquisa e assinaram o
termo de livre consentimento esclarecido, instrumento exigido pelo Comitê de Ética (CEP) da
Universidade do Estado da Bahia-UNEB que se configura como instrumento ético para a
pesquisa. Tal documento foi construído contando também com a participação dos atores
principais desta pesquisa, os mestres construtores navais artesanais de Valença-Ba.

2.1.2 Caminhos iniciais

A princípio, iniciei no lócus da pesquisa uma identificação do problema a partir de
interlocuções realizadas com os sujeitos. Para tanto, aconteceram quatro encontros, um em
cada estaleiro, nos quais foram levantados alguns problemas vivenciados pelos mestres em
atividade. Dentre os inúmeros relatos e a possibilidade de se manter viva a arte, através de um
registro mais seguro e popular, houve a necessidade de um recorte na pesquisa, e me ative às
memórias do processo da construção naval artesanal do município a fim de que se possa,
futuramente, levar as pessoas a refletirem sobre o processo histórico desta atividade naquele
contexto.
Nesses encontros, muito produtivos, foi possível compreender a situação problema
mais urgente daquela comunidade, o que me possibilitou uma delimitação mais concreta da
pesquisa.

51

Esse entendimento ficou mais claro a partir da realização das entrevistas
semiestruturadas, gravadas e escritas, através das quais foi possível saber, antes de dar
continuidade ao processo, da necessidade de uma organização desses registros de memória, de
dados e fotografias que possam manter viva esta quase rara atividade.

2.1.3 Delineamento estratégico da pesquisa

Toda prática interventiva em uma pesquisa é precedida de um planejamento que deve
ser feito para que se possa definir as estratégias para a resolução do problema, os recursos que
poderão ser utilizados, o tempo que deverá ser administrado, os sujeitos que serão envolvidos
no decorrer do processo a fim de alcançar os objetivos propostos.
Após o planejamento, iniciou-se a etapa de execução. Ao longo de um ano e meio, foi
realizada uma visita por mês, sendo uma semana por foco de recolhimento de informações e
para o registro mais contínuo da atividade. Dentre a execução, foram realizadas as seguintes
atividades:
1- Visita diagnóstica;
2- Aulas e leituras para alimentação teórica da pesquisa;
3- Visitas de campo mensais para realização de entrevistas/acompanhamento e
organização de dados e fotografias;
4- Escrita e publicação de artigos dos fragmentos da pesquisa;
5- Pesquisa documental;
6- Registros fotográficos;
7- Aplicação de questionários;
8- Realização de entrevistas;
9- Apresentação da qualificação;
10- Reescrita do texto;
11- Novas leituras para construção da base teórica da pesquisa;
12- Registros de riscos e fotografias;
13- Reescrita do texto e entrega final.

2.1.4 Instrumentos utilizados para coleta de dados

A observação é uma técnica de coleta de dados empíricos muito importante e que
requer organização, comprometimento e planejamento. Esta técnica nos subsidia a ter um
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contato pessoal do pesquisador com o objeto a ser investigado, permitindo-nos fazer parte do
cotidiano dos sujeitos envolvidos. Além dessa técnica, utilizei as entrevistas semiestruturadas,
questionário para complementação das entrevistas e para escolha do domínio do portal,
gravações de atividades e das entrevistas e registro fotográfico.

2.1.4.1 Uso de questionários

O uso do questionário nesta pesquisa fez-se necessário por vários motivos,
inicialmente, para a escolha do nome de registro (domínio) do portal, que será o responsável
pelo armazenamento organizado dessas memórias em meio digital, possibilitando,
futuramente, um processo de difusão.
Conforme apresenta o GRAF. 1, foram colhidas nas visitas de campo e reuniões
informais possíveis nomes e palavras-chave mais citadas durante este período. Logo após,
foram dispostas as palavras mais comuns, em forma de questionário simples, por meio do
qual os mestres, carpinteiros, calafates, pintores, ajudantes e algumas pessoas da comunidade
que residem nos arredores dos estaleiros puderam escolher dois possíveis nomes que
serviriam de domínio para o portal. Dentre eles, os mais votados foram: Portal Artesãos
Navais de Valença, Portal Construtores Navais de Valença, Portal Arte Naval de Valença e
Portal Estaleiros de Valença.
Ao findar o levantamento dos dados dos quinze questionários distribuídos, observei
que os nomes mais votados eram muito grandes para o domínio. Sendo assim, retornei ao
espaço e comuniquei isso aos mestres, e, dentre os mais votados, optaram pelo último,
denominado: Portal Estaleiros de Valença, para eles, representa bem a atividade e a cidade
onde eles estão inseridos. Não quiseram fazer outro questionário para nova votação com os
que tiveram mais votos, resolveram escolher na hora, em conversa, cada um em seu local de
trabalho.
Outra necessidade da utilização de questionário foi a de caracterização dos estaleiros
para que se pudesse fazer um mapeamento dos locais, proprietários, tamanho, ferramentas,
quantidade de obras, ano de fundação, clientela, etc.
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Gráfico 1. Representação dos nomes e votos do questionário de escolha do domínio.

Fonte: dados da autora

2.1.4.2 Uso das entrevistas semiestruturadas

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram as entrevistas semiestruturadas,
que, segundo Lucke e André (1986), se desenrola a partir de um esquema básico, porém, não
aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações. Este
instrumento foi escolhido por propor uma abordagem mais planejada, porém, menos uniforme
e mais flexível. Uma das principais características desta entrevista é a necessidade de um
roteiro prévio.
Para Triviños (1987), a entrevista semiestruturada favorece não só a descrição dos
fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade, além de
manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações.
Neste contexto, há a necessidade de um roteiro e de um planejamento para que o objetivo seja
alcançado.
Este instrumento acaba inserindo uma necessidade de interação maior que se dá no
momento da coleta. Nesse sentido, a entrevista pode ser entendida como um processo de
interação social, verbal e não verbal, que ocorre diretamente entre o pesquisado, face a face, e
um pesquisador, cujo objetivo deve estar definido. Além disto, deve-se buscar um
entrevistado que, supostamente, possui a informação que se deseja buscar. Esta interação
ocorre principalmente por meio da linguagem.
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Levando em consideração o caráter crítico-reflexivo desta pesquisa, a quietude e
paciência, no momento da entrevista, foram, portanto, um elemento fundante para a obtenção
dos dados, principalmente, porque busquei nesta escuta sensível atentar-me aos aspectos mais
subjetivos dos mestres.
Nas entrevistas, o objetivo foi o de conhecer o histórico da construção naval artesanal
do município, bem como de saber a trajetória de inserção dos mestres na atividade e também
de mapear os principais estaleiros existentes no município e os mais famosos e importantes
mestres.

2.1.5 Método de análise e validação de dados

A análise dos conteúdos é um dos métodos de estudos mais utilizados nas pesquisas
qualitativas, tal abordagem está fundamentada no processo de categorização de informações
extraídas de maneira a garantir a objetividade e logicidade exigidas em uma pesquisa. Neste
sentido, a análise dos textos transcritos, dos vídeos e anotações traz informações obtidas a
partir de uma observação participante. Diante disto, esta análise foi feita a partir de temas e
histórias que surgiram no decorrer da aplicação do projeto, com a flexibilidade de estar
sempre sendo revisados e reformulados de acordo com os direcionamentos advindos da
orientação e estudos. Tais tópicos, temas e histórias tiveram, portanto, a dinamicidade
necessária para este tipo de pesquisa e estiveram sempre atrelados ao contexto e à realidade
dos sujeitos.
É imprescindível considerar que, neste processo de coleta, análise e interpretação das
informações contidas no discurso dos sujeitos, vem sempre à tona a subjetividade do
pesquisador e do pesquisado, o que, por vezes, pode influenciar no processo de análise dos
dados. A fim de tentar evitar este tipo de interferência e poder garantir dados e informações
fidedignas com a realidade estudada, conheci e utilizei a técnica de validação das
interpretações, denominada por André (1983) de “credibilidade junto aos informantes”. Este
procedimento teve como principal objetivo a comprovação/confirmação da análise de dados
junto aos sujeitos da pesquisa, a fim de corrigir, se necessário, os resultados deduzidos a partir
da interpretação da fala deles. Tal método foi muito importante para a construção da parte
histórica desta pesquisa para que se pudesse ter mais segurança em sua veiculação.
Para tanto, mais um encontro foi realizado para que estes dados fossem confrontados,
as oposições em relação à veiculação de dados e informações foram aceitas e as demais
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informações corrigidas e devidamente autorizadas para divulgação em meio digital. Tal
técnica garante mais segurança na informação a ser disseminada.
Pode-se considerar que o caráter reflexivo desta pesquisa, bem como a sua perspectiva
histórica que considera a dinâmica dentro de um contexto, exigiu um processo metodológico
mais flexível e aberto que pudesse contemplar os aspectos mais amplos e subjetivos do
trabalho e da vivência desses sujeitos.
Em um sentido maior, esta pesquisa tem o desafio de tentar levar os mestres a um
propósito de transformação coletiva no que tange ao seu envolvimento no processo de
retomada e resgate da atividade de construção naval, além de acreditar em uma real
organização de suas memórias e uma possível reflexão da importância que esta atividade tem
para a história, não só do município, mas do País.

2.2 A motor ou à vela: metodologia de desenvolvimento do sistema

Foram determinados requisitos e metas principais para a criação e desenvolvimento do
Portal Estaleiros de Valença, de maneira que se pudesse atender às expectativas e
necessidades para o registro e divulgação das memórias do processo de construção de
embarcações artesanais do município. Além disto, foram analisadas ferramentas e linguagens
que melhor se adequassem à construção deste Portal, priorizando as de licenças livres.
Devido à grande quantidade de informação para o desenvolvimento de um portal, foi
utilizada a ferramenta CMS (Content Management System) ou Sistema de Gerenciamento de
Conteúdo para gestão do conteúdo a ser inserido e propagado na rede. Para a execução deste
projeto e atendendo o objetivo deste de utilizar ferramentas populares, foi escolhido o CMS
WordPress, por ser um dos gerenciadores de conteúdo mais populares do mundo. Com ele, é
possível estabelecer uma hierarquia e controle de pessoas que administram e alimentam o site.
Dessa forma, o CMS delega, de maneira organizada, as diversas páginas do portal, assim, não
é preciso moderar todo o material que é produzido.
O WordPress é uma ferramenta de desenvolvimento e gestão de sites que possui o
software livre e conta com uma grande comunidade de desenvolvimento e atualização em
mais de cem países. Nele é possível integrar a linguagem de programação PHP, que faz a
conexão com um banco de dados MySQL, apresentando uma linguagem de marcação HTML
(HyperText Markup Language,) e linguagem de estilização CSS (Cascading Style Sheets).
Esta é utilizada para definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de
marcação, como HTML, cujo principal benefício é prover a separação entre o formato e o
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conteúdo de um documento.
A ferramenta wordPress também apresenta uma interface interativa e de fácil
manipulação, é possível utilizar diversos plugins para atender a necessidades diferentes,
como, por exemplo, para prover maior segurança ao portal ou integrar uma rede social e
digital ao aplicativo.
Em relação à interface gráfica do usuário, mais conhecido como widgets, o objetivo é
receber os dados dos usuários para gerar algum tipo de registro, como o controle de usuários,
controle de entrada de texto, botões de múltiplas escolhas, etc. Outra aplicação são os widgets
da área de trabalho, como pequenos aplicativos que flutuam pela área de trabalho, fornecendo
as funcionalidades específicas para o utilizador de acordo com as necessidades do
administrador. Esse aplicativo pode ser incorporado e executado através de seus códigos em
paginas HTML.
Em relação ao Portal Estaleiros de Valença, iremos dispor de funcionalidades
específicas para os usuários e futuros membros do Portal, tais como: fóruns, fotografias,
vídeos, notícias, curiosidades, redes sociais e as mais infinitas possibilidades.

2.2.1 Metodologia de gerenciamento do projeto

Para o desenvolvimento do portal (estaleirosdevalenca) foi escolhida a metodologia do
PDCA, que é uma ferramenta de qualidade, utilizada no controle do processo para a solução
de problemas de forma contínua. O método foi concebido por Walter Shewart, no ano de
1931, mas ficou mundialmente conhecido e famoso quando introduzido no Japão pelo Dr.
Edwards Deming.
A escolha da técnica de gestão PDCA (plan - do - check – act), que significa planejar,
executar, verificar e agir, refere-se ao fato de que ela apresenta aspectos constituintes da
estrutura metodológica escolhida para a execução deste projeto. É um método que promove
interação e segue um plano de gestão de quatro passos. É utilizada, ainda, para controlar e
melhorar continuamente os processos e produtos.

2.2.1.1 PDCA

O cronograma de execução para criação e implantação do Portal foi o PDCA (Plan;
Do; Check e Action), como pode ser visualizado na figura abaixo:
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Figura16: Ciclo PDCA

Fonte:http://macariosconsultoria.blogspot.com.br/2013/01/pdca.html

Descrição das etapas do PDCA e sua aplicação no Portal:

1. Plan (Planejar)
Primeira etapa do ciclo. Nela, foram estabelecidas as metas, objetivos, os caminhos e os
métodos a serem seguidos durante a concepção e planejamento do projeto para a construção
do Portal Estaleiros de Valença.
2. Do (Executar)
Etapa em que o planejamento foi colocado em prática. Foi executado todo o plano de
ação previamente elaborado na etapa do PDCA de acordo com o planejamento préestabelecido.
3. Check (Verificar)
Na terceira etapa do Ciclo PDCA, houve a avaliação do que foi feito durante a etapa
de execução em que foram escolhidos os padrões definitivos para a próxima etapa.
4. Action (Agir)
É a realização das ações corretivas, que visam à correção de falhas encontradas
durante o processo para a apresentação do produto final, o Portal Estaleiros de Valença.
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2.2.1.1.1 Etapas de Criação do Portal (PDCA):

Descrição das etapas do desenvolvimento do projeto (estaleirosdevalenca)
1.

Planejar (PLAN):
Buscou-se a compreensão teórica sobre Construção Naval, seus métodos de

desenvolvimento, estaleiros antigos e os mestres que dominam esta arte.
De março a julho de 2013, realizaram-se as pesquisas diagnósticas de campo e
organização e planejamento para execução da pesquisa, início da coleta de dados.
2.

Executar (DO):
Etapa em que ocorreu o esboço da arquitetura de funcionamento do Portal

(wireframe23) e em que foram pesquisadas as ferramentas técnicas a serem utilizadas no
desenvolvimento desse Portal, assim como pesquisa para a implantação de uma Rede Social
que fosse bastante utilizada.
De

agosto

de

2013

a

janeiro

de

2014,

houve

contato

com

um

desenvolvedor/programador para a criação do site. Nesta etapa, várias reuniões foram
realizadas para o esboço do Portal, apresentando a proposta e analisando as possibilidades
para a execução deste.

3.

Verificar (CHECK):
Apresentação do esboço definitivo do Portal e realização de visita aos Estaleiros para

apresentar a proposta de desenvolvimento desse Portal aos mestres. De fevereiro a julho de
2014, após as reuniões e definições dos layouts do portal, fui a campo apresentá-lo aos
mestres, juntamente com uma pesquisa para escolha do domínio que definiria o projeto.
4.

Agir (Action):
Apresentação da versão de teste (Beta) e compra do domínio e colocação na rede. De

Agosto de 2014 a janeiro de 2015, discussão e apresentação da versão beta do portal e criação
de uma rede social no formato de fanpage para gerar maior interação entre pesquisadores,
curiosos e amantes da arte naval artesanal.

23

Wireframe apresentada nos anexos deste material.
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CAPÍTULO III

3 CORTAR, ARMAR E NAVEGAR: memória, arte e tecnologia
entrecruzam

se

“Eu aprendi a arte com meu avô,
agora... aonde eles aprenderam,
eu já não sei.”.
Mestre Jorge Ganso

A formação da sociedade e de seus grupos sociais está intrinsecamente ligada às
relações estabelecidas por eles. Tais relações se estruturam a partir da realidade em que cada
sujeito está envolvido, refletindo, assim, seu espaço e sua história. Tais construções vão se
modificando ao longo do tempo, em um processo natural e humano.
Nesse sentido, resgatar as memórias de um povo é de extrema importância para o
desenvolvimento humano, pois é a partir delas que novos conceitos, modos de vida,
pensamentos, etc., são desenvolvidos. Segundo Le Goff (1992, p. 41), em sua obra História e
Memória, “memória é onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o
passado, para servir o presente e o futuro.” Para tanto, é necessário que se rememore tais
histórias e modos de vida, buscados em sua raiz, em sua origem. E a rica história desta
atividade naval, que existe apenas nas memórias dos mestres artesãos, deve ser resgatada e
mantida de maneira dinâmica e interativa.
Vale salientar que a memória tem um espaço importante e primordial para a elevação
de uma nação, sociedade, grupo, etc., pois apresenta elementos essenciais de suas
transformações. Partindo desta afirmação, podemos compreender que “a memória é a
faculdade de reter ideias ou reutilizar sensações, impressões ou quaisquer informações
adquiridas anteriormente”, como já aponta o dicionário da Língua Portuguesa (Ferreira, 1989,
p.334). Podemos observar que este ato de rememorar nos proporciona lembrar um tempo
importante de um processo de mudança essencial para o crescimento humano e/ou
aprimoramento de um determinado trabalho, e esta ação não permitirá que estas lembranças
sejam apagadas como se não tivessem nenhuma importância para todos os sujeitos envolvidos
na situação a ser lembrada/rememorada.
Atualmente, com o advento das tecnologias digitais, esse processo de rememória e de
registro se torna mais acessível, as fotos, os textos e reflexões ficam registrados na rede WEB
e podem ser vistos por milhares de pessoas, tais como estudantes, pesquisadores, curiosos,
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dentre outros. Nota-se, então, que a formação de um portal WEB irá ser importante para a
divulgação das memórias e se configura em uma ação eficaz para manter vivos os feitos e
lembranças de um determinado grupo.
Com o crescimento da Web, a relação entre as pessoas começa a mudar, assim como a
educação, que também foi modificada pelo intenso e fácil acesso à informação, algo que, anos
atrás, não acontecia, pois o acesso à rede mundial de computadores ainda era reduzido. Foi o
avanço tecnológico, mais diretamente a internet, que proporcionou este crescimento, ou seja,
ela mudou a dinâmica do acesso à informação por parte das pessoas, pois antes elas
aprendiam na escola, em casa e na biblioteca, hoje, existem outros espaços onde se possa
aprender algo e ter contato com informações importantes. Isso pode acontecer em um ônibus,
avião, cama, etc., através da rede, os sujeitos passam a difundir as informações de forma mais
rápida e com mais interação.
Neste sentido, sabemos que a internet e, consequentemente, os serviços
oferecidos/disponibilizados via WEB são extremamente necessários para a humanidade. Dessa
forma, é relevante o registro das memórias e lembranças da tradição, cultura e saber dos
povos, da mais primitiva a mais complexa, para que estas não se percam com o tempo.
As histórias se eternizam ao longo de tempos, seja de forma oral ou escrita, e nos
possibilita uma revisita constante ao passado, mas a oralidade pode se perder com o
falecimento dos sábios e a escrita também poderá se perder por desgaste do tempo. Porém, a
rede proporciona um acesso mais democrático às informações, pois várias pessoas podem
acessar o mesmo material e ao mesmo tempo, o que não é possível nos formatos anteriores.
Daí, vê-se a importância da digitalização ou socialização destas histórias e memórias, via rede
mundial de computadores, para que estas sejam democratizadas, vistas e conhecidas por um
número maior de pessoas. Mas, para que isto ocorra, é necessário que os sujeitos pesquisados,
pertencentes à realidade que se pretende registrar, tenham interesse nesta difusão e façam
parte dela, como bem pontua Lima Jr. e Sales (2012, p.45):

(...) Reconhecer o lugar do sujeito na Difusão; sua cognição, individualidade,
historicidade, seu contexto sociocultural, suas implicações relacionais e, sobretudo,
o lugar da subjetividade neste processo (...).

É

importante

atual/contemporânea,

pensar
o

que,

avanço

com

as

tecnológico

incessantes
e

digital,

mudanças
os

avanços

na
das

sociedade
TIC

e,

consequentemente, a internet, passam a ser importantes para a construção de espaços/redes
digitais para registro e difusão da história e memória do trabalho/arte da construção naval

61

artesanal do município de Valença-Ba, pois serão através dessas novas linguagens e suportes
de comunicação, relacionadas pela dinâmica do hipertexto como os links, sons, imagens,
vídeos e etc, que poderemos possibilitar e potencializar esta importante rede difusora digital.
A tecnologia da informação e comunicação também é vista como uma linguagem, em
que a comunicação não se exaure no que queremos apresentar, ela é dinâmica e é através dela
que os indivíduos se relacionam. Lima Jr. (2008, p. 25) contribui para esta discussão ao dizer
que
(...) as TIC são consideradas uma nova linguagem, hipertextual, multimidiática,
predominando ainda a ideologia de que a comunicação e a informação revoluciona
automática e mecanicamente a sociedade, quase que por efeito técnico da nova
linguagem em que se constituem.

Sendo assim, podemos perceber que as TIC não pode ser reduzida a aparatos
maquínicos, pois elas resultam de processos sociais e fazem parte da vida dos sujeitos. Mais
uma vez observamos que as TIC são consideradas como uma nova linguagem, que tem as
suas características próprias e desencadeia dinamismos tecnocientíficos, os quais passam a
potencializar as linguagens midiáticas, produzindo, assim, bens materiais, como
computadores, recursos multimidiáticos gerados pela revolução digital, tais como celulares,
tablets, etc.
Nesse sentido, a tecnologia é um processo transformativo e constitutivo de si mesmo e
de todo o contexto, ela reflete o próprio ser, pois é uma produção humana e é expressa pela
linguagem. Pierre Levy (1993), diz que as relações entre os homens, o trabalho e a própria
inteligência dependem da metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os
tipos.
Então, a formação dessas redes sociais é um aspecto essencialmente da natureza
humana, uma vez que se torna comum a constituição de grupos, que, de maneira singular,
compartilham seus desejos, objetivos e afinidades. Logo, estas redes se desenvolvem e
modificam-se de acordo com a interação dos envolvidos, e seus registros podem ser acessados
a qualquer tempo, através de suas memórias.
Japiassú (1996) compreende a memória como algo que pode ser entendida como a
capacidade de relacionar um evento atual com um evento passado do mesmo tipo, portanto,
como uma capacidade de evocar o passado através do presente. Desta forma, a palavra
memória, filosoficamente, significa a capacidade que o indivíduo tem de reter um dado,
informação, experiência que adquiriu ao longo da vida, através de suas relações e de trazê-los
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à sua mente em qualquer tempo. A memória se torna, então, algo atual, pois pode ser evocada
sempre que a pessoa quiser ou venha a ser provocada a lembrar.
Sob o mesmo ponto de vista, Halbwachs (2006) afirma que o primeiro testemunho a
que podemos recorrer será sempre o nosso. Além disso, é importante lembrar também que,
para que um fato, ato e/ou conhecimento se perpetue, é necessário haver um testemunho, para
que, assim, passe a se tornar memória para um grupo. Nesse sentido, o testemunho do “eu” e
do “outro” deve acontecer de forma harmoniosa, pois ambos necessitam se compreender
como parte integrante e integrada deste grupo ao qual se testemunhou e rememorou.
Para tanto, é necessário se ter um lugar comum como referência ao acesso dessas
memórias às trocas dos testemunhos, uma vez que poderá ser importante para um processo de
pertencimento de uma identidade que, até o momento, pode não estar tão viva. Por conta
disto, houve esta ideia de criação de um portal, dinâmico e interativo, para que essa memória
seja registrada e possa ser acessada por qualquer sujeito, em qualquer lugar, tornando-os
também sujeitos desta história.
Segundo Castells (1999, p.34):
Embora a forma de organização social em rede tenha existido em outros tempos e
espaços, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece material para a sua
expansão penetrante em toda a estrutura social (...) um conjunto de nós
interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente, o
que um nó é depende do tipo de redes concretas de que falamos.

Portanto, nos valer desta atual realidade, em que as tecnologias da informação e
comunicação (TICs) estão fortemente presentes na vida da humanidade, é essencial para uma
ampla divulgação do trabalho desenvolvido pelos mestres construtores navais de Valença-Ba,
através do registro e difusão de sua memória. E é mediante esta realidade que a proposta do
portal foi pensada com amplo apoio dos sujeitos envolvidos.
Neste capítulo, irei abordar as categorias teóricas e suas relações com a construção
naval artesanal do município de Valença. Discutirei, ainda, sobre a importância do registro e
resgate de suas memórias e como a tecnologia poderá contribuir para a perpetuação deste
registro e sua consequente difusão.
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3.1 Memórias de um tempo que se foi: e assim contam os mestres.

Dentre os inúmeros personagens da vida real, ressaltarei inicialmente, a entrevista do
Sr. Jorge Brito de Souza, conhecido como Mestre Jorge Ganso, e do senhor Raimundo
Mendes Pimentel, vulgo, Mestre Tenório.
As trajetórias destes mestres na inserção da atividade naval são diferenciadas. O
mestre Jorge Ganso herdou a arte de seu pai, que, consequentemente, também aprendeu com o
seu pai. Porém, ele não soube responder se o seu avô também obteve a aprendizagem
mediante herança familiar. Conforme seu relato: “Eu aprendi com meu avô, agora... aonde
eles aprenderam, eu já não sei.”. Daí, questionei, tentando extrair mais informações, se ele
havia, na infância, ouvido alguma história que pudesse informar onde o seu avô havia
aprendido o ofício. E ele mais uma vez respondeu: “nunca ouvi nada [pausa]. Eu também
vivi muito pouco tempo com meu avô né? [pausa] Comecei a trabalhar com ele lá com 12
anos, tinha a idade de 15 a 16 ano, saí e vim aqui pra Valença.”(sic)
O avô do Mestre Jorge Ganso foi um dos mais importantes mestres carpinteiros navais
artesanais do município e responsável pela formação de inúmeros carpinteiros, alguns já
morreram, outros não atuam. O seu avô era conhecido como Mestre Zé Galo, por conta de um
apelido no futebol, e seu neto, pelo mesmo motivo, recebeu o apelido de Jorge Ganso. A
família do Mestre Jorge é do povoado da Gamboa do Morro, uma das mais belas ilhas
pertencentes ao município de Cairu-Ba. Lá, a atividade naval também já foi muito intensa,
hoje, só existe um estaleiro em funcionamento, e o mestre saiu da ilha aos 16 anos e veio para
Valença, inicialmente, trabalhou para vários mestres, inclusive o Mestre Waltinho, depois,
abriu o seu próprio estaleiro.
Em seguida, perguntei se ele deu continuidade ao estaleiro do seu avô, na Gamboa,
mas, antes de concluir a pergunta, ele já foi respondendo que “Não, eu trabalhava pros outro.
Trabalhava pra valmiro, pra Waltinho... Todo mundo aqui eu trabalhei. Não como mestre,
mas como carpinteiro, só.”(sic) Estes nomes citados referem-se aos outros mestres muito
famosos no município e que farão parte de relatos futuros.
E, dando continuidade, perguntei como e quando ele se tornou mestre, e, da forma
mais direta e objetiva possível, ele me respondeu:
Quando eu montei o estalero né? [risos]... É já sabia alguma coisa, fui procurando
aprender mais... E eu não gostava de, sei lá, de cumprir horário dos outro,
“ordi”dos outro, ai tentei montar aqui o meu mesmo, e graças a Deus eu consegui.
Consegui essa área aqui, nós compramo e ai depois a gente conseguiu o
maquinário.
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A respeito da manutenção da atividade, necessidade de continuidade e valorização do
trabalho, Mestre Jorge Ganso falou bem mais, compreendi como um desabafo, conforme
podemos ler abaixo:
O trabalho da pra sobreviver. [pausa] tem os preço(sic) que é difícil pra gente
trabalhar... E Pode. Aí acabar. Por que não tem ninguém aprendeno(sic). Não tem,
não tem não, não tem não, eu não tem, tem um menino de 10, 12 anos aí aprendeno.
Daqui mais 10 ano, daqui 10 ano não, daqui a 8 a 10 anos aí estaleiro aqui
praticamente não vai ter mais nenhum. Quando eu não guentar(sic) trabalhar e o
meu colega aqui, cabo. Também tem aí, essa lei aí né? Que ninguém quer deixar
com criança de menor aqui pra não da pobrema(sic). Tendeu? E a falta de interesse
também. As vezes vem um rapazinho trabalhar aqui. Vem uma semana, diz que é
muito duro, é muito pesado, pega muito peso cai fora[risos]. Não volta mais [risos].
E não tem ninguém aprendeno não, tem não. [PAUSA] O menino ali, o colega ali
mesmo fala que daqui mais uns... Ele já ta... me falo, Me falo que daqui mais uns 2
a 3 ano vai fechar ali. E quanto puder eu vou levando né? [pausa rápida] Então
não tem ninguém aprendeno. é um dos trabalhos mais desvalorizado que existe.
Pelo menos aqui. É... Primeiro... os preço das embarcações aqui. Segundo a
matéria, que é a madera, (sic) é uma dificuldade pra conseguir. Nós não temo apoio
de ninguém.

Ao tentar “puxar” das memórias dos mestres, ao fio de suas experiências, sensações e
visões vividas e narradas, é possível, de certa forma, tecer uma malha de conhecimentos que
foram construídos, por eles, ao longo de suas trajetórias pessoais e profissionais.
O mestre Raimundo Mendes Pimentel, mais conhecido como Mestre Tenório, logo
conta o motivo do apelido da juventude, conforme ele relata.
Porque desda gamboa lá, que eu nasci na gamboa, teve um coroa que colocou esse
apelido “ni mim”, que eu brigava muito quando jogava bola. [risos]. Tinha um
Tenório no Rio de Janeiro que era falado na época né? Ai o cara, todo baba que eu
ia, futebol, o cara aii, sempre tinha uma briga com os colega aí o cara, o coroa já
me botou esse apelido e pegou até hoje. Ai eu fui sendo mestre no meu trabalho ai
ficou né? Aqui em Valença poucas pessoas me conhecem pelo nome. Conhece mais
como mestre Tenório.

O mestre Tenório aprendeu a arte com o Mestre Zé Galo, avô de Mestre Jorge Ganso.
Este também é advindo da Gamboa do Morro. Este estaleiro, atualmente, é o mais promissor e
o que está em intensa atividade, tanto que seu neto, de dezesseis anos, resolveu ficar lá por
alguns dias, ajudando o avô para “juntar um dinheirinho e comprar umas roupa e perfume,
sou jovem né? [risos]”, conforme o próprio rapaz me informou. Esta atitude está enchendo o
mestre Tenório de esperança pela continuidade da atividade.
É importante destacar que é na prática de seu ofício que cada mestre confirmou,
modificou ou ampliou seus conhecimentos e técnicas, aumentando consequentemente seu
saber, que foi passado para seus aprendizes através da prática formadora, como afirma Freire

65

(1996, p.24): “(...) quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e
forma ao ser formado (...) quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém.”.
Cada mestre foi formado por outro que já estava na velhice e precisava passar esse
conhecimento para alguém. Segundo alguns dos mestres, antigamente, os carpinteiros não
gostavam muito de ensinar, se a pessoa quisesse, tinha que ficar trabalhando e aprender
olhando eles atuarem, até chegar um dia e fazer, mas, ao menos antes, havia pessoas, jovens
interessados na arte. O que estes sujeitos não imaginavam era que esta arte, esta fartura,
poderia um dia acabar. Tinha ainda o agravante de ganharem muito dinheiro e nenhuma
vontade em dividir. Hoje, a situação é diferente, eles desejam que alguém se interesse pela
arte, mas, com a escassez de pedidos e de madeira, cada dia fica mais difícil mantê-la.
Segundo Mestre Tenório, que possui três filhos, sendo um rapaz e duas moças, não
houve interesse por parte deles na arte, mas todos os seus filhos estudaram, mesmo com todas
as dificuldades financeiras, cada um seguiu o seu caminho, conforme ele mesmo afirma:

Teve um que começou aqui, mas não deu certo, ele procurou... Hoje trabalha em
Salvador,em botar antena. Minhas filhas são daqui, e já é formadas. Ele também é
formado, só que ele dependeu pra lá, e as menina moram aqui em Valença mesmo.
Uma é professora, outra contabilidade, e eu fui ate o 4º ano. É porque naquele
tempo minhas condições eram poucas, até hoje elas me cobre minhas filhas porque.
Mas sempre... nem casa alugada, nem casa pra morar realmente eu tinha, eu
morava sempre em casa de aluguel, então as minhas condições que ganhava aqui
era, era bem poco, e ai não deu pra continuidade a... você sabe né? A gente fraco
como é que é né? Paga casa, vem luz, vem água, vem filho, pra dar oportunidade a
um filho e pra da a outro? Aí fica difícil. Agora não, se fosse hoje, como o tempo se
fosse hoje, o país hoje está em outras condições né? Se você quisesse ir pra médico,
eu organizava, tinha condições de guentar, mas naquele tempo não tinha.(Sic)

Cada fala apresenta-se cheia de pausas, pois, como se trata de uma entrevista
semiestruturada, eu deixava eles falarem ao máximo o que quisessem e no tempo que
desejassem. Em certos momentos, a pausa era grande, mas, como se trata de um resgate da
memória de sua vida, de sua vivência, essas pausas são extremamente normais. E tudo isso foi
uma novidade para eles, que, pela primeira vez, estavam sendo entrevistados.
Em um dos momentos, questionei ao Mestre Tenório sobre a sua inserção na
atividade, se ele recordava em qual momento da vida ele passou a trabalhar em um estaleiro e
o que motivou a buscar esta profissão, e ele, extremamente à vontade, relata:

É, minha infância na Gamboa foi, é o seguinte eu, meus pais me colocou logo pra
trabalhar, mas naquele tempo a gente não ganhava nada. Com 12 anos eu comecei.
Então fui, eu só procurava mais a pescar. Por que na Gamboa naquela época tinha
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ou tirador de piaçava ou pescaria ou aprender essa arte, mestre, mestre das
jangadas que ensinou a todo mundo. Então, minha mãe opinava muito pra eu
aprender, mas eu não gostava muito porque não ganhava nada na época [risos] e aí
a gente vai ficando rapaz e sabe como é né? Tem que ter o dinheiro né? E tal. Aí as
vez eu ia pra trabalhar o dia todo e de noite eu pescar camarão de redinha... mas
quando eu perdia um dia de trabalho chegava em casa de noite né? [FEZ GESTOS
DE APANHAR] porrada comia certo. Naquele tempo é, meu pai era, trabalhava em
negócio de arrepique (sic) tirar côco, pescaria, minha mãe guardava a bainha de
facão, chegava de noite “coro” comia certo. Ela que incentivava a gente a ficar lá!

Mestre Tenório sempre fala dele e de seu irmão, que também iniciou a atividade ainda
rapaz. Segundo ele, sua mãe foi quem incentivou a aprender a arte, e, de tudo que tinha
disponível, esta era a que ela mais gostava e desejava que os filhos aprendessem. Esta não foi
uma realidade só do Mestre Tenório, mas da maioria dos mestres. Aprender a arte era uma
honra para estes sujeitos e seus familiares.
Outro carpinteiro muito famoso, que hoje não está mais em atividade por conta dos
problemas de saúde, nos fez um importante relato:

Meu nome é Francisco de Assis de Oliveira Belém, 65 anos. Comecei a trabalhar
com 7 anos de idade, minha profissão é a pescaria, levei de 7 a 18 anos pescando e
dos 18 para 20 a profissão naval. No início, eu comecei com a Teoria, sozinho, pra
começar a trabalhar com meu pai. De meu pai, fui pra mestre Valtinho, levei 15
anos, depois saí. Daí, fui levando a vida, até hoje. Estou aposentado como
pescador, a profissão naval ficou pra trás, daí com 65 anos estou pescando também.
Meu pai foi pescador como eu, depois, passou a ser carpinteiro. Ele começou a tirar
a madeira do mato de Jatimane24, veio pra cá e começou na carpintaria e é um bom
carpinteiro. Morreu pela profissão, posso dizer que em cima da embarcação. O
primeiro barco que ele fez foi o Vencedor Feliz e Anita Feliz, barcos de 100 anos, o
outro de 30 a 45 anos, eram baseadas de outras embarcações.

O relato do Mestre Chico, como é conhecido, deixa evidente um período em que a
cidade era muito procurada para a construção de embarcações. Nos leva a refletir sobre este
tempo, ou a se imaginar neste contexto, viajando pelas palavras simples de um homem que,
assim como os outros, faz jus ao título de mestre carpinteiro.
Suas memórias remetem ao período em que o Estaleiro Amparo ainda funcionava e o
Mestre Valtinho ainda regia o trabalho dos carpinteiros navais. Este período compreende a
década de 80, quando Mestre Chico e Mestre Valter (Valtinho) ainda atuavam com total
maestria. De suas lembranças, o Mestre Chico ainda contribui com o seguinte relato:
Eu passei a ser mestre com 42 anos, quando passei a trabalhar pra mim. Era do
meu pai o estaleiro Taipu, ele chamava Domingos Souza Belém, e era conhecido
como Mestre Itaipu, que era a mata que ele tirava a madeira. Meu estaleiro
24

Povoado pertencente ao município de Nilo Peçanha,
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funcionava ao lado do Amparo, de Waltinho. Parei de trabalhar em 2005 por conta
do problema da visão. Eu não tenho vontade de voltar pra trabalhar na profissão
porque fiquei muito traumatizado por conta da imagem da profissão em Valença o
nome da cidade ficou esquecido.(Sic)

Esta fala do Mestre traz vários elementos importantes para compreendermos o
significado de ser Mestre para estes sujeitos. Fica claro que o mestre é aquele que passou por
todos os estágios da carpintaria (ajudante prático, armador, oficial, etc.) e que abre um
estaleiro, pois, para eles, aquele que domina a arte, mas não possui um estaleiro, é apenas, um
carpinteiro. O pai do Mestre Chico faz parte, historicamente, do grupo dos mais importantes
mestres da região. Outra informação relevante é a falta de registro dos estaleiros, eles sempre
colocam a questão da clandestinidade, algo que sempre atrapalhou as grandes encomendas,
levando os clientes a migrar para o Estaleiro Amparo, que, além de ser o mais antigo e
respeitado, possuía registro. Os mestres carpinteiros, em obras grandes, auxiliavam o trabalho
do outro, havia união, hoje em dia, isto não acontece mais, como antes.
Outra questão relevante, neste relato, é o motivo pelo qual muitos mestres deixam suas
atividades, ou ainda insistem, mas numa menor proporção, que é o problema de visão.
Geralmente, não gostam de utilizar equipamentos de segurança, o caráter artesanal é muito
forte nestes sujeitos, que acreditam que o uso de um óculos, seja o de segurança ou de grau,
atrapalha o resultado final de sua obra, por isso, decidem não usar. Além disso, há ainda a
problemática atual, a decadência da atividade no município e a tristeza dos mestres antigos em
acompanhar este processo.
Portanto, com uma rica trajetória, como a exposta aqui, a melhor forma de tentar
manter viva toda esta riqueza é através das narrativas, a partir das memórias dos mestres
daquilo que foi ouvido e vivido. E, atualmente, as conversas estão sendo realizadas em seus
ambientes de trabalho, para que facilite esta revisita ao passado.
A respeito da origem da atividade naval artesanal no município e sua experiência
inicial na construção naval, o Mestre Waltinho, o mais famoso e importante mestre artesão da
região, contribui dizendo que:

A arte naval veio de Portugal, eu aprendi mais com um engenheiro português em
salvador, Constantino de Souza, que era um grande construtor naval que essa turma
nova nem sabe , aprendi também com o mestre João Bezerra de Taperoá, que era
meu amigo e também um grande construtor naval, que essa turma também não
passou por esta experiência. Conheci Alves Batista, um baiano competentíssimo,
que essa turma nem sabe quem foi. Não teve a oportunidade de passar por essa
experiência. Eu fiz muitas escunas, ela começou a ser procurada em 1969. Eu
comecei menino, junto com meu irmão Zuza (também mestre artesão), aprendi com
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meu pai, mestre Alfredo de Assis. Não tinha tempo de ir à escola naquele tempo, daí
eu ia aprender a noite e de dia ficava aprendendo a arte, só fiquei até o primário.

As palavras do Mestre Walter se aproximam dos relatos dos demais mestres quanto à
relação de aprendizagem com os mais velhos, neste caso, ele herdou do pai, que herdou do
seu avô. Porém, o mestre teve um diferencial, ele foi buscar mais, mesmo não frequentando a
escola regularmente e dando continuidade aos estudos regulares, ele continuou aprendendo e
estudando a arte. Buscou os engenheiros para aprender a fazer projetos e manusear melhor o
graminho: “Minha cabeça começou a funcionar pra construção naval, eu já rapaz, daí fui
aprender também com os engenheiros e comecei a fazer barco, todo tipo de embarcação”.
(Sic)
Já outro importante artesão, o Mestre Zé Crente, aprendeu a arte observando o
trabalho dos mestres de Valença, inclusive o Mestre Valter, no tempo em que a esposa estava
realizando consultas na cidade. O mestre é do município de Cova da Onça, pertencente à Ilha
de Tinharé, Cairu. Fez o primeiro barco de 5 m, sozinho, a partir de uma embarcação velha
que ele comprou pra tentar reproduzir. Vendo que poderia seguir a profissão, mudou-se para
Valença, onde poderia cuidar melhor da saúde da esposa. Chegando em Valença, logo
começou a trabalhar no Estaleiro Amparo, como ele mesmo nos relata:
Eu vim pra Valença em 68 e fui trabalhar no Estaleiro Amparo, Mestre Walter me
colocou logo como oficial, naquela época, estava com muita construção de escuna,
trabalhei com mestres Alfredo, pai dele e mestre Zuza. Fiquei trabalhando com eles,
fomos trabalhando ali, depois saí e fui trabalhar com João Gustavo. Trabalhei
muito ali com ele, depois fui da assistência pra as embarcações do porto, coisa
muito apertada, o povo gosta de se aproveitar da gente. Depois montei meu próprio
negócio invadi isso aí, tudo mangue, marinha me multou, em 75 abri o estaleiro.
Fiquei pegando embarcação pra reforma no sacrifício. Daí fui comprando
ferramentas, depois veio um cidadão de Salvador e me vendeu umas máquinas para
eu ir pagando, daí que eu fui trabalhando e desenvolvendo chegou ao ponto de já
trabalhar aqui com 12 oficiais, era a folha da semana.

No decorrer das entrevistas, diante de ricas informações e da quase unanimidade em
dizer que o Mestre era o que sabia tudo da arte e era dono de estaleiro, um relato chamou a
atenção, o do Mestre Valmiro, também aprendiz de Mestre Zé galo, Mestre Alfredo e Mestre
Valtinho, ele diz: “Ser Mestre é um dom, é saber lidar com a equipe, saber administrar,
saber trabalhar, mestres é um conjunto de coisas.” Um bonito relato, mas, por questões de
saúde, Mestre Valmiro deixou o que mais gostava de fazer, construir embarcações de
madeira, e este empecilho o fez retornar à sua localidade de nascimento, a Gamboa, por não
gostar de ficar da janela de sua casa vendo o estaleiro em plena atividade, e ele sem poder
estar ali, na lida, como sempre gostou de fazer.
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Assim como os demais carpinteiros, o Mestre Valmiro está aposentado como
pescador. Ele possui duas embarcações que fazem linha de transporte marítimo de Valença
para Gamboa, um reforço para sua renda. O mestre regressou para casa onde nasceu e, hoje,
conta com nostalgia sobre a época que ele julga ter sido muito feliz, a chamada década das
escunas, entre 1980 e 1990, quando ganhou dinheiro e conseguiu formar suas filhas.
Atualmente, a atividade, mesmo com todas as dificuldades, ainda se mantém viva, em
estruturas precárias, com seus mestres idosos, quase nenhum jovem nestes espaços, e a cidade
de Valença ainda, mesmo sem assumir, “respira” a arte naval. Quem vai a Valença guarda
sempre a mesma imagem do porto, com seu rio coberto de embarcações, a maioria de madeira
e construídas nos estaleiros da cidade. Acabar com esta tradição, de fato, pode não acontecer
pois as embarcações precisam de reparos quase que anualmente, mas reduzir, sim. Esta é a
realidade do momento.
Criando um paralelo com o autor Le Goff e os relatos históricos acima apresentados,
fruto de uma memória coletiva, podemos perceber que, realmente, o conhecimento é
produzido através de memórias de um passado que se consolida no presente, como o saber por
estes mestres apresentado. Ainda segundo o mesmo autor, desde o período em que se deu o
desenvolvimento da memória pela oralidade até o aparecimento da escrita, houve uma
“transformação da memória coletiva”, homens passaram a inscrever aventuras e conquistas
epigrafadas. E, quando a escrita passa a ser organizada em documentos escritos, há outro
avanço, que nada mais é que a capacidade de registrar, e cada feito e saber podem ser
memorizados, reordenados, aprimorados, reconsultados, registrados, etc. Dessa forma, o ato
da escrita possibilitou o aparecimento e criação dos exercícios de memória. Agora, outro
avanço acontece, o da ampliação e veiculação destas memórias através de registros WEB,
foco desta pesquisa e que irei desenvolver no tópico a seguir.

3.2 E quem diria que tudo começa a partir de um pedaço tão pequeno de madeira: a
contribuição da tecnologia da comunicação e informação para armazenamento e
registro das memórias de um grupo
Etimologicamente a palavra tecnologia tem origem no grego "tekhne" que quer dizer
"técnica, arte, ofício", o sufixo “logia” quer dizer “estudo”. Sendo assim, a tecnologia é um
produto da ciência que envolve um conjunto de técnicas, instrumentos e métodos que visam
resolver problemáticas. Esta classificação também pode ser atribuída à tecnologia
desenvolvida pelos mestres carpinteiros, ao logo de toda a sua existência, aprimorando
ferramentas e técnicas para resolver problemas pontuais. A grande questão é a propagação
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desta tecnologia, que sempre foi um dos maiores entraves para este grupo de artesãos e
consequentemente para a ascensão do município de Valença. Com o avanço, a partir do
século XX das tecnologias da informação e comunicação-TIC, através da evolução das
telecomunicações, essa realidade, de certa forma, começa a ser desenhada, e, a partir de agora
colocada em prática, através da divulgação desta arte da rede mundial de computadores.
Nas últimas décadas, a rede mundial de computadores adquiriu gigantescas proporções
numa vertiginosa velocidade, conseguindo trocar informações cada vez mais rápidas e
seguras. Até o início da década de 90, a internet só existia para uns poucos estudos técnicos
que a mencionavam como possibilidade de rede aberta e acessível. Porém, ao longo desta
década, a internet deu um enorme salto, permitindo gradativamente a ampliação da rede, antes
fechada e ainda de âmbito restrito nas academias, e, agora, aos poucos, vem sendo permitidas
as ligações externas.
Com esta expansão, o computador passa a ter novas funções, tornando-se mais
interativo e acessível, substituindo consubstancialmente as máquinas de escrever, como uma
tecnologia de ponta para o registro de informações.
A ampliação da rede e a liberação para uso comercial levaram ao surgimento, cada vez
mais crescente, de novos dispositivos, sendo o principal e mais revolucionário a criação do
world wide web (WWW), rede mundial de computadores, o que nos possibilitou uma troca
mútua e infinita de conteúdos entre computadores pertencentes a uma rede aberta. Com isso,
surgiu a necessidade de criação de protocolos e linguagens para a troca de informações.
A rede nos deu a possibilidade de troca de mensagens e informações a partir de
hiperlinks localizados nas páginas de documentos e estruturação da linguagem HTML para a
WEB. Além destas, houve a necessidade de protocolos de identificação das máquinas,
inicialmente pela URL (Uniform Ressource Locator) e, logo após, o HTTP (Hypertext
Transfer Protocol).
Com a expansão da internet nos Estados Unidos, a utilização do correio eletrônico
passou a ser o principal meio de comunicação entre usuários da rede. Após isso, e devido a
esta grande expansão de acesso à rede, constroem-se as associações com novos softwares para
acesso à internet, além de um navegador, e tornou-se basilar o papel das ferramentas de busca.
Agora estamos na era 3.0, em que a tecnologia vem se desenvolvendo cada vez mais, e
o uso destas ferramentas e plataformas vem se superando, através do acesso a e-mails, com
possibilidade de ligação e conversa via vídeo em tempo real, e do crescimento das redes
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sociais digitais, como o facebook e whatsapp, onde a privacidade e o controle de conteúdos
veiculados já se perderam nos infinitos códigos de programação da rede.
Hoje, a tecnologia da comunicação e informação, através da rede mundial de
computadores, contribui para a manutenção, veiculação, organização e reflexão das memórias
de um grupo que possui um saber milenar e que está sendo perdido/esquecido no tempo.
Portanto, o uso da rede poderá garantir a possibilidade de um registro seguro com maior
possibilidade de divulgação em massa.

3.2.1 Tecnologias digitais como principal meio de registro e arquivamento das memórias

No âmbito das tecnologias digitais, estas se apresentam com um potencial intrínseco
para o registro de dados, imagens e informações que poderão nos auxiliar a lembrar e refletir
o passado, importante para o processo de constituição do presente e futuro.
Através de um suporte seguro e, por vezes, efêmero e inconstante, as plataformas
digitais apresentam uma infinita capacidade de armazenamento de informações. O processo
de digitalização e liberação do conteúdo na rede poderá proporcionar maior acesso às obras,
divulgando dados e informações com possibilidade de reflexão e preservação do passado. Esta
eternização de dados através de um registro digital é possível devido ao longo alcance que as
tecnologias proporcionam.
Esta nova reflexão para os registros e arquivamentos digitais incorporam novas
significações ao nosso entendimento, colocando a internet como um meio de registro perene
que serve como uma solução ao processo de esquecimento. Tais registros e arquivamento de
dados e informações no meio digital irá nos possibilitar uma revisita ao passado,
proporcionando uma reflexão e uma possível valorização dessas informações.
A iniciativa de registrar a arte dos mestres valencianos parte deste princípio de
eternização de um saber que foi adquirido (na maioria dos casos) através de uma herança
familiar. Existem alguns registros escritos sobre este processo, porém, estes não apresentam
uma facilidade no acesso. A facilidade da internet também é um importante fator para esta
espécie de migração dos registros e arquivos, claro, sem extinguir os escritos em papéis, que
são tão ou mais ricos quanto os digitais.
Segundo Breitman (2005, p. 26),
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A grande verdade é que a internet se desenvolveu mais rapidamente como um meio
para a troca de documentos entre pessoas, em vez de um meio que fomentasse a
troca de dados e informações que pudessem ser processadas automaticamente.

Neste sentido, a partir da popularização dos computadores pessoais, todas as áreas
passaram a utilizá-lo como fonte principal de pesquisa. Agora, o computador constitui-se,
então, como mais uma ferramenta que possibilita maior eficácia em procedimentos de
pesquisa.
O ato de registrar acontecimentos e de eternizar conhecimentos históricos através de
recursos para a representação da memória vem de uma necessidade crescente de conhecer a
história conduzida por indivíduos em um tempo histórico, essencial para o desenvolvimento
do presente. A divulgação leva a uma curiosidade que conduz o sujeito à busca de
documentos históricos que devem ser disponíveis de forma acessível em qualquer lugar para
serem acessados a qualquer momento. Tais documentações correspondem a representações da
memória e devem ser preservadas e disseminadas de forma segura através de recursos que não
comprometam sua essência.
O fato de desenvolver espaços de registro por meio dos dispositivos digitais para
divulgação de memórias históricas se configura com uma alternativa que rompe com as
barreiras geográficas e temporais. Assim, apesar de diferentes “fragilidades”
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, tais

dispositivos possibilitam o acesso de muitos indivíduos, ao mesmo tempo, ao mesmo arquivo,
sem causar degradação ao material, o que acontece com os registros impressos. Isso porque a
internet, hoje, tornou-se a principal fonte de veiculação de informações e de pesquisa por
milhares de pessoas.
Os arquivos digitais possuem uma gama de informações que podemos encontrar em
arquivos tradicionais, ou mesmo em acervos que foram apenas digitalizados e colocados na
rede. Entendemos, também, que só a veiculação destas informações sem a relação imagética,
ou sem espaço para discussões e fóruns, pode não gerar uma circulação intensa destas
informações.
Para SICHMANN (2003, p. 1),
[...] Atualmente há um despertar maior da nossa sociedade pela busca de soluções e
medidas simples para salvaguardar adequadamente os nossos bens culturais. A era
da Informação valorizou ainda mais os dados vitais e estratégicos que precisam ser
preservados, divulgados e acessados rapidamente para uso presente e futuro. Nessas
25

O termo é aqui utilizado para denotar a dificuldade de acesso ao mesmo tempo e em locais diferentes por
várias pessoas, além de ser um recurso de acesso limitado, por estar presentes em acervos que para ser
consultado poderia levar dias e horas.
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condições, para garantir a preservação do acervo, a recuperação eficaz da
informação e a agilidade no acesso, pode-se realizar a passagem do suporte para o
meio digital, de forma a preservar a informação e os documentos originais.

É importante salientar que a memória digital não se refere apenas à salvaguarda de
conteúdos em formatos digitais, mas também à grande importância que é atribuída aos objetos
digitais coletados e/ou gerados e às conexões preferenciais desenvolvidas entre eles e que
registram apenas uma parte daquilo que o ser humano sabe, lembra, rememora. “Essa
atividade de buscar-o-que-foi-guardado e de guardar-o-que-foi-registrado (e de registrar-o
que-foi-imaginado) é a forma possível para manter viva a memória da humanidade, forma
essa em constante aperfeiçoamento.” (MILANESI, 2002, p.9).
A utilização de arquivos e memórias que incorporam novos significados e reflexões
amplia os conhecimentos em relação à dinâmica da internet. Sendo assim, o registro dessas
memórias irá demarcar o sentimento de pertencimento, e os grupos e as pessoas poderão
interagir em novos espaços de convivência, compartilhando interesses em comum que se
manifestam nas mais diversas redes de relacionamentos efetivadas pelos sujeitos e pautadas
nos laços sociais. Porém, a manutenção dos padrões tecnológicos abertos para a criação,
armazenamento e recuperação desses dados e registros deve acontecer de forma segura e
eficaz.
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CAPÍTULO IV

4 PORTAL ESTALEIROS DE VALENÇA: mantendo viva a herança de
um povo
“É bonito ver nosso trabalho depois, a
gente pega a madeira, corta, arma e sai
aquela belezura(...) Mestre Jorge Ganso

Um Portal é um site na internet que funciona como centro aglomerador e distribuidor
de conteúdo para uma série de outros sites ou subsites dentro, e também fora, do domínio ou
subdomínio da gestora do portal.
O Portal Estaleiros de Valença conta com um sistema de busca interna que é
responsável por localizar palavras em locais específicos. Tal proposta é bastante tentadora,
mas o problema é que, no caso de apresentações visuais na web, não se pode esquecer que o
conteúdo está também na concepção estética. Por isso, fica difícil imaginar que o historiador,
ao se lançar neste novo campo, possa prescindir de uma formação básica de leitura e produção
de imagens.
Neste capítulo, irei apresentar o Portal Estaleiros de Valença, a sua interface e os
principais conteúdos.

4.1 Criação do portal

Foram determinados os requisitos e metas principais no início do desenvolvimento do
Portal Estaleiros de Valença de forma que atendesse às necessidades dos mestres. Também
foram analisadas as ferramentas mais adequadas para a construção do Portal, dando prioridade
àquelas de licença livre.
Neste portal, é possível integrar a linguagem de programação PHP, que faz a conexão
de um banco de dados MySQL com a linguagem de marcação HTML (HyperText Markup
Language,) e linguagem de estilização CSS (Cascading Style Sheets), utilizada para definir a
apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como HTML. Seu
principal benefício é prover a separação entre o formato e o conteúdo de um documento.
O WordPress também apresenta uma interface interativa e de fácil manipulação, é
possível utilizar diversos plugins e widgets para atender a necessidades diferentes, como, por
exemplo, para prover maior segurança ao portal ou integrar uma rede social e digital ao
aplicativo.
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4.1.1 Execução do PDCA no portal
Na etapa de execução do projeto, segunda parte do PDCA, já detalhado acima, houve
a visita e coleta de informações nos estaleiros, tais como depoimentos, fotografias, vídeos e
riscos de embarcações.
Dessa forma, foi possível atualizar as próximas etapas, o que resultou no processo de
elaboração do Portal, aquisição do domínio (http://www.estaleirosdevalenca.com.br) e do
servidor de hospedagem (LOCAWEB).
Cabe informar que a escolha do domínio foi realizada pelos mestres, a partir de um
questionário com as palavras mais citadas por eles. Após este levantamento, cinco opções
foram selecionadas como as mais citadas, e partimos para segunda enquete, a da escolha do
nome de domínio, sendo a grande exigência dos mestres a de que este pudesse ser um nome
que representasse a arte e a cidade. Dentre os principais nomes, foram citados o Portal
Memórias Navais, Arte Naval, Estaleiros de Valença, e, com quase unanimidade, escolheram
Estaleiros de Valença.

4.1.2 Estrutura do Portal

O projeto foi desenvolvido sob a plataforma do WordPress, com ferramentas de uso
livre, conforme já foi relatado anteriormente, o que permitiu a concepção da estrutura de
funcionamento dos níveis de acesso do Portal. Sendo assim, foi criada uma conta com perfil
de administrador de conteúdo no “estaleirosdevalenca”.

4.1.3 Esboço e arquitetura do Portal (wireframe)

Para a construção do portal, foi necessário, antes, realizar um desenho básico, como
um esqueleto, para que fosse possível demonstrar, de forma clara e direta, a arquitetura do
objeto/produto. Este desenho é conhecido como wireframe. Esta ação é importante, pois é
através deste esboço que o desenvolvedor irá compreender o que contemplará na interface,
página da internet, abas, etc., do site, ela facilita veementemente um produto final de acordo
com as especificações relatadas pelo cliente. A seguir, alguns desses esboços.
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Figura 17. Primeiro esboço do Portal

Fonte: Dados da autora
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Figura 18. Segundo esboço do portal

Fonte: Dados da autora

4.2

Layout e logotipo definido pelos partícipes

Para a escolha do layout, realizamos alguns esboços, conhecidos na linguagem técnica
como wireframe (conforme apresentado acima). Logo abaixo, o layout apresentado aos
mestres.
A concepção visual do portal é de fácil identificação, nele foi expressa uma
preocupação na facilitação no acesso à base de dados e informações referentes à organização
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das memórias dos mestres artesãos navais, ou seja, a navegação e a interface foram dispostas
da forma mais simples possível.

Figura 19. Layout do Portal. 1ª versão

Fonte: Dados da autora

Esta foi a primeira versão apresentada e aprovada pelos mestres, ainda muito
desconfiados quanto ao resultado final. Após diversas conversas e apresentações de cada aba,
foram, de maneira descontraída, imaginando-se no site, como os próprios disseram, “famosos
na internet”. Algumas dicas foram aceitas e o site alterado, mantendo-se a apresentação do
site fiel à segunda versão apresentada a seguir.
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Figura 20. Layout do Portal. 2ª versão

Fonte: Dados da autora

4.2.1 Logotipo

Partindo da ideia de criar um espaço para o registro das memórias destes sujeitos,
inicialmente, sobre o processo de construção e desenvolvimento da atividade naval artesanal
no município de Valença-Ba e, posteriormente, demais dados e informações frutos desta e de
outras pesquisas neste rico e histórico lócus, pensamos (levando em consideração a
pesquisadora e alguns partícipes) em criar uma logo que apresentasse itens que pudessem, ao
primeiro olhar, remeter à atividade naval artesanal. Assim, foram duas contribuições votadas e
uma definida, conforme imagens a seguir.
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Figura 21. Logotipo Portal Memórias (1ª versão)

Fonte: Arquivo pessoal da autora

Nota-se que, nesta primeira versão, o nome, inicialmente pensado, mas sem domínio
disponível, ainda permanecia como ilustração até que o nome definitivo fosse escolhido pelos
mestres. Ao apresentar tal logo, a maioria sinalizava o gosto pela âncora como símbolo
importante para a caracterização das embarcações, mas ainda sentiam falta de mais alguma
coisa. Após algumas provocações coletivas, mais especificamente no estaleiro de Mestre Zé
Crente, com alguns ajudantes, curiosos e amigos dos carpinteiros, mais um elemento
apareceu, o timão ou leme, estes entrelaçados. Podemos ver o resultado final a seguir.

Figura 22. Logotipo no então definido Portal Estaleiros de Valença (2ª versão)

Fonte: Arquivo pessoal da autora

4.3

Conteúdo apresentado no portal

A interface do Portal Estaleiros de Valença possibilitará ao usuário inserir e editar
relatos, baixar fotos e vídeos, participar e criar, dentre outras funcionalidades. No entanto, o
enquadramento da informação textual e imagética do site, assim como as instruções
fornecidas aos usuários, será definido pelo administrador.
Os conteúdos que serão veiculados no portal serão todos relacionados à arte naval
artesanal. O principal foco deste espaço é o de registrar e divulgar a arte naval dos mestres
valencianos.
Serão apresentadas as fotos durante todo o tempo de pesquisa, os riscos dos mestres,
os relatos, textos e livros divulgados sobre o lócus da pesquisa, dados e informações dos
estaleiros. Além da disposição para registro dessas memórias, haverá um fórum para
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discussão e troca de informações, além da veiculação através da criação da fanpage e de uma
conta no youtube, todos vinculados ao portal.

4.3.1 Conheça os mestres

Esta aba/janela apresenta a biografia de cada mestre artesão naval além de sua
definição pessoal do que é ser mestre, suas trajetórias e desejos.

Figura 23. Aba Conheça os mestres

Fonte: Arquivo pessoal da autora

4.3.2 Conheça a cidade

Não se pode conhecer a arte, sem antes saber de onde ela é, a qual município nos
referimos e a relação histórica com a arte naval. Pensando nestas necessidades é que esta
janela foi criada.
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Figura 24. Aba Conheça a cidade

Fonte: Arquivo pessoal da autora

4.3.3 História naval

Esta aba foi inserida com a intenção de se discutir a história naval, seja ela do
Brasil, Bahia e/ou Valença, afinal, não é possível conhecer o todo sem as partes. Com
a alimentação desta página, o site se torna uma importante fonte de estudo, pesquisa e
interação.
Figura 25. Aba história naval

Fonte: Arquivo pessoal da autora
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4.3.4 Memórias

Como principal objetivo deste trabalho, nesta aba serão apresentados os principais
conceitos de memórias, levando o leitor/internauta/pesquisador a uma importante reflexão
desses conceitos. Assim, o portal servirá ainda mais como fonte de estudo e consulta, e cada
sub-aba será vinculada às memórias dos mestres em relação à atividade naval de Valença,
relatando cada parte das técnicas, instrumento, matéria-prima e principais embarcações,
apresentando alguns elementos mais locais.

Figura 26. Aba memórias

Fonte: Arquivo pessoal da autora

4.3.5 Estaleiros de Valença

O objetivo desta aba, assim como a anterior, é trazer um banco de dados e textos
voltados também para um registro das memórias dos mestres em relação às trajetórias dos
principais estaleiros valencianos e a estrutura hierárquica existentes nestes espaços.
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Figura 27. Aba Estaleiros de Valença

Fonte: Arquivo pessoal da autora

4.3.6 Contato

O objetivo desta aba é realizar a interação com os mestres e pesquisadores que
idealizaram o site, neste poderão ser enviados textos, compartilhados links e demais
informações. Além disso, haverá facilidade de acesso às principais redes sociais digitais,
aumentando ainda mais estas trocas e interações.
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Figura 28. Aba para contato

Fonte: Arquivo pessoal da autora

4.4 Dinamismo do Portal Estaleiros de Valença
O portal, além de ser interativo, contará com atualizações constantes, pois o grupo de
alunos que dará continuidade à pesquisa continuará mês a mês em campo, colhendo dados,
imagens e novas informações. Além disto, realizaremos atualização de conteúdo referente a
um banco de dados de quase seis anos de pesquisa em campo.
Um dos objetivos do Portal é o de organizar um grande banco de dados contínuo que
poderá ser alimentado por diversos pesquisadores interessados no lócus. Serão agregadas
pesquisas anteriores para que seja garantida a possibilidade de geração de dados diversos para
estudos posteriores.
Este espaço de registro digital será compartilhado via WEB e visará à articulação com
outros portais que discutam as memórias e histórias da arte naval artesanal brasileira,
possibilitando a dinâmica da construção coletiva do conhecimento, bem como compartilhado
no Memorial de Valença e indicado/disponibilizado como fonte de pesquisa.
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4.5 Intervenção sugerida pelos partícipes

Desde o início, as informações a serem divulgadas no Portal foram definidas junto aos
mestres. Dentre as diversas maneiras de disposição de fotos e dados, eles solicitaram a
divulgação da arte, não sendo o Portal apenas um meio para o registro das memórias, mas um
potencial para registro histórico e também comercial.
Uma das solicitações foi a de criar um mapa para localização dos estaleiros e um
espaço onde cada um pudesse, além de contar suas vivências através dos relatos colhidos,
divulgar dados e informações dos estaleiros e obras, como um espaço para encomenda.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
“ a gente aprende no dia a dia, olhando, na
curiosidade, é fácil, basta querer e ter força
pra aprender” Mestre Chico

Apresento nestes escritos um primeiro passo para o registro digital, visando à
reestruturação e manutenção da atividade naval artesanal valenciana que, certamente, será
aprimorado/mantido/perpetuado por outros pesquisadores amantes da arte e os que estão por
vir.
Esta pesquisa de intervenção social, por assim dizer, objetivou o desenvolvimento de
um espaço/meio digital para registro das memórias do processo de construção de embarcações
artesanais do município de Valença-Ba, com um propósito futuro de manutenção deste
importante saber secular de esculpir embarcações em madeira. Embarcações estas duráveis,
talhadas pelos humildes mestres carpinteiros navais, de maioria idosa, que frequentaram
pouco ou nunca frequentaram espaços escolares formais, mas que, ainda assim, dominam um
raro saber herdado de pai para filho ou a partir da curiosidade e boa rentabilidade que a
atividade proporcionara.
A proposta de criação de um Portal para salvaguardar as memórias e histórias da
atividade naval artesanal de Valença-Ba foi se mostrando, ao longo do desenvolvimento desta
pesquisa, essencial do ponto de vista social, histórico, acadêmico e cultural para a região e o
estado, mas será também para o país, pois se trata de uma temática ainda pouco discutida, mas
deveras importante, que é a necessidade de registros da história naval brasileira, como busquei
defender desde o início desta pesquisa, na graduação.
Percorrendo as mais diversas fontes de pesquisa, notei o quão raro é encontrar na
cidade, nos livros e na rede mundial de computadores registros da trajetória da atividade naval
artesanal. Movida pela curiosidade, aprofundei algumas leituras e estudos acerca desta
temática e percebi a extrema relevância em iniciar tal discussão através de um registro mais
acessível e seguro que os demais, que é a rede WEB. Tal fonte de registro passará, agora, a
ser importante para a cidade, o que auxiliará na divulgação desta e potencializará o interesse
de jovens pela arte, facilitando as pesquisas sobre a história da cidade por parte dos
estudantes.
O enorme potencial de resgate a partir dos registros iniciais destas memórias e sujeitos
participantes foi delineado desde o início do planejamento até este momento de leitura destes
escritos, publicação do site e defesa deste projeto.

88

No desenrolar do projeto, a cada encontro, a relação ia se fortalecendo, e, no lugar de
olhares e falas desconfiadas, nasceu uma importante relação de respeito pelo trabalho e
propósito, mesmo sem acreditar que eu terminaria o processo e os colocaria na rede WEB. A
aceitação, disposição para entrevistas, solidariedade em todos os momentos difíceis foram
marcos importantes para finalizar este trabalho, para que os partícipes acreditassem nele e
para que fosse construída uma relação de confiança e amizade.
É importante frisar as contribuições que o Mestrado Profissional de Educação-MPE
me proporcionou no desenvolvimento e aplicação desta pesquisa. A proposta dos mestrados
profissionais em sair dos espaços acadêmicos e dar ênfase a uma aplicação da proposta
especialmente no lócus reforça a necessidade do pesquisador em reconhecer que o saber fazer
traz toda uma visão de mundo, e, ainda, que valorizar e abordar singularidades e
especificidades não deixa de ser acadêmico, levando-nos a identificar as potencialidades para
uma atuação mais eficiente. Tais preceitos me fizeram escolher o MPE, por estar extremante
sintonizado com o meu projeto, levando-me a refletir sobre a proposta muito além de papéis e
possibilitando um processo de difusão social através das TICs.
Desta forma, retomando o problema desta pesquisa, busquei compreender de que
maneira poderia organizar, em forma de registro seguro e acessível, as memórias do processo
de construção naval artesanal do município de Valença-Ba, visando a proporcionar,
futuramente, a reflexão desta importante história dentro do contexto atual. Posso afirmar que
consegui respondê-la, desenvolvendo um portal com a coparticipação dos sujeitos da pesquisa
e de jovens estudantes, que, após esta vivência, também se interessaram em dar continuidade
à pesquisa.
A proposta do MPE permeia um produto, que, neste caso, é tecnológico. Neste sentido,
e atendendo a ela, lancei o portal Estaleiros de Valença-Ba. Este portal não é mais uma página
estanque da internet, é um portal interativo, dinâmico e que será alimentado constantemente
pela equipe de jovens estudantes que me auxiliaram nestes 22 meses de pesquisa.
O portal estaleiros de Valença atenderá à solicitação dos mestres em ser um meio de
divulgação do seu trabalho, onde as pessoas, além de conhecer, estudar e discutir as temáticas,
históricas, econômicas e sociais, também possa entrar em contato com os mestres e
encomendar uma embarcação. Deste modo, comprova-se, ainda, a relevância social que o
portal exerce, com contribuições efetivas para um processo de resgate e ressignificação da
arte naval no município.
As tecnologias digitais irão nos proporcionar, além da divulgação e do registro dessas
memórias, uma possibilidade de discussão e reflexão acerca da memória náutica, não só as do
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referido município, mas de todo o Brasil, questão não distante do conteúdo apresentado por
esta pesquisa e como já fora citado. Este contato, ainda pouco explorado e ainda não mapeado
na rede mundial de computadores, oferece-nos uma visão, mesmo que parcial, da
complexidade das questões por eles sinalizadas e por este projeto divulgadas.
As imbricações aqui discutidas apontam para a necessidade de se investigar o passado
com mais frequência e a disposição e registro deste na rede para que mais e mais pessoas
possam ter acesso a estes conteúdos. Nesta escrita, utilizando também dados e códigos
computacionais, aproveitamos recursos para abordar a relação de conteúdos entre o presente e
o passado, além de suas configurações no campo da memória e da tecnologia.
Por ser uma pesquisa participante, a qual oportuniza o pesquisador a construir em
comum acordo com o grupo pesquisado, utilizei as entrevistas semiestruturadas para coletar
informações e dados. Estas foram gravadas e escritas, e todos os testemunhos e respectivos
registros, todo conteúdo está arquivado e disponibilizado de acordo com o que foi coletado.
Apesar de estar propondo um registro em meio digital e defender que esta será a forma
mais segura para a eternização de tais conteúdos, é importante guardar, também, todos os
registros escritos e filmados para que sirvam de contraprovação e de material de consulta. Tal
discussão se dá, neste momento, para que este trabalho não deixe transparecer que se trata de
uma defesa do fim dos registros escritos em papel e arquivados da forma antiga; ao contrário,
tem o foco, também, de servir como potencial motivador desta busca a acervos in loco, nos
memoriais e bibliotecas.
Muito obstante este estudo fuja das questões tradicionais de uma pesquisa histórica,
houve uma preocupação com a utilização de fontes e informações fidedignas e importantes
para a compreensão do objeto de estudo. Ao buscar perspectivas de arquivamento e registro
das memórias desses mestres e de sua arte, este texto é uma aproximação inicial com as redes
náuticas do nosso presente, com suas narrativas gravadas e escritas, referentes a um passado
tão importante e promissor e que, agora, estaremos elencando a uns milhares de bits,
conectando, assim, tais histórias, relatos e sensações a milhões de pessoas.
Portanto, as principais contribuições deste processo participativo, juntamente com a
metodologia aplicada e seus desdobramentos, representam a importância deste projeto em
divulgar e registrar as memórias de uma atividade que está cada vez mais esquecida, o que
poderá, através da difusão, gerar discussões e iniciativas para a reflexão e ressignificação
desta atividade que tanto contribuiu para o desenvolvimento do município.
Os resultados desta pesquisa atenderam a questão norteadora e seus objetivos
propostos, uma vez que demonstraram a importância em se construir um espaço digital para
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registro das memórias da arte naval artesanal de Valença-Ba, o que está potencializado pelo
lançamento do Portal Estaleiros de Valença-Ba e que irá contribuir significativamente para a
reflexão/manutenção deste importante e secular saber, difundido por humildes mestres, fonte
viva de pesquisa sobre a história e que pôde compartilhar, através do processo de rememória,
algo singular para mim e para estes sujeitos.
É importante salientar, que este é o passo inicial para os estudos acerca da história
naval, algo ainda pouco discutido, e que temos a oportunidade de trazer à tona, mesmo não
sendo foco inicial deste projeto, através de registros orais importantes e que não
longinquamente serão raros. Outro importante ganho desta proposta é o interesse de jovens
estudantes, que pretendem dar continuidade a esta pesquisa, com temáticas diversas, visto que
é um importante lócus, o que já posso considerar resultado inicial desta pesquisa, pois me
acompanharam durante um ano e meio auxiliando na coleta de dados, desenvolvimento do
site, escrita de artigos, etc., e que com a convivência, o interesse lhes foi despertado.
Além desta contribuição, fica para o grupo de mestres um registro digital com suas
memórias, obras e também a possibilidade de vendagem de novas embarcações e a retomada
da construção de miniaturas para a divulgação e, posteriormente, a venda via rede mundial de
computadores.
O município, hoje, inspira um desejo de desenvolver suas naturais vocações, dentre
ela, este potencial para a fabricação de embarcações no estilo da antiga engenharia naval
portuguesa, que vem chamando atenção do mundo. Esta arte constitui assim, um saber raro,
num mundo onde a globalização se estende também à tendência de dominação cultural e
ameaça a permanência de culturas singulares e localizadas. A cidade de Valença-BA se abre
ao olhar da pesquisa antropológica e histórica, como registro científico e amoroso de seus
saberes e fazeres específicos da arte naval e que a partir de agora, será uma busca
potencializada pelo fácil acesso a dados e registro em rede, salvaguardados para sempre.
Certamente, a carpintaria naval é fonte segura de registro da cultura de Valença e serve como
um dos esteios de valorização do seu patrimônio.
Sendo assim, expus a importância do resgate das memórias e do enfoque histórico na
construção de um trabalho científico para a academia e para a os mestres construtores navais
artesanais de Valença-ba, bem como, a importante contribuição da TIC para o processo de
gestão deste conhecimento, além de sugestões para trabalhos futuros potencializados por
jovens estudantes que fizeram parte da pesquisa. Agora, é só acompanhar e continuar, pois, a
pesquisa não tem fim em si mesma, ela é dinâmica e neste caso, necessita ser perpetuada.
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GLOSSÁRIO
Abaulamento- forma curva dos vãos que permite o escoamento das águas que caem no
convés.
Arfagem- mergulho da proa da embarcação
Arqueação- medição dos volumes dos espaços de uma embarcação.
Arrebitagem- o mesmo que cravação, unir as peças em madeira.
Balaustrada- conjunto de balaústres, que guarnecem a borda da embarcação.
Boca- largura da embarcação na seção transversal a qual se refere.
Braço- Parte acima da caverna.
Braçola- parte colocada no contorno da escotilha.
Cabeço- coluna montada aos pares no convés.
Cadaste- Peça montada na extremidade posterior à quilha.
Calado- distância vertical, entre a parte externa inferior da embarcação.
Calafetagem- espécie de costura nos espaços entre as madeiras que compõem a embarcação
para vedação.
Caravela- embarcação de velas latinas, de pequeno calado, casco alteroso à popa e mais raso
com um a quatro mastros.
Casco-Corpo da embarcação.
Caverna- peça de reforço que serve para dar apoio ao forro exterior e manter a forma do
casco.
Cavername- Conjunto das cavernas.
Caverna-mestra- corresponde à seção mestra da embarcação.
Cinta/cintado- O mesmo que cintura fixa às chapas do costado e situam-se ao longo do
costado e do convés resistente.
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Convés- pavimento interno da embarcação.
Empuxo- centro de empuxo, o mesmo que centro de carena, centro de gravidade do volume
imerso da embarcação.
Escantilhão- dimensão qualquer da seção transversal das peças estruturais do casco, como as
cavernas.
Escotilha- abertura feita no convés para passagem de luz e ar.
Fasquia- cada uma das peças transversais que sustentam o toldo.
Faixa de linha d’água- parte do casco que fica entre a flutuação leve e a pesada.
Leme- peça destinada a governar a embarcação.
Nau- navio de grande porte, com três mastros, velas redondas.
Popa- extremidade posterior da embarcação.
Proa- extremidade anterior da embarcação.
Quilha- peça que faz parte da estrutura básica da embarcação localiza-se na parte mais baixa
da embarcação.
Tabuado- conjunto de tabus em madeira que após calafetagem reverte parte do convés
exposto ao tempo.
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APENDICE A
QUESTIONÁRIO DE DESCRIÇÃO DOS ESTALEIROS
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APENDICE B

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E TECNOLOGIAS
APLICADAS À EDUCAÇÃO- GESTEC

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

1- Poderia nos dizer seu nome completo, idade e onde nasceu?
2- Desde quando atua na construção naval artesanal?
3- Qual a melhor época da construção de embarcações aqui em Valença? Poderia nos
contar um pouco como era seu estaleiro e quais barcos construíam neste período?
4- Como o senhor vê a construção naval atualmente? Tem alguma perspectiva de
melhora? Pretende continuar atuando?
5- Onde desenvolveu o dom de construir barcos? Com quem aprender a arte? E em
quantos estaleiros atuou?
6- O que é ser mestre artesão para o senhor?
7- Conte-me um pouco sobre a hierarquia nos estaleiros.
8- Quais as principais ferramentas utilizadas na arte naval? E quais os melhores tipos
de madeira para cada parte da embarcação?
9- Conte-me o que é ser mestre artesão em Valença e qual a importância da atividade
para sua vida.
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ANEXOS
Alguns registros das entrevistas
Entrevistando Mestre Valmiro no Estaleiro da Graça

Acompanhando a construção de uma lancha no Estaleiro da Graça
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Construindo uma embarcação em isopor com o Mestre Chico

Registrando o início de uma embarcação com a colocação da Quilha
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Parecer de aprovação do Comitê de ética

